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EDITOR’S TALK 
 
สวัสดีปใหม 2557 ในศุภวารดิถีขึ้นปใหม ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิในสากลโลก                    

โปรดคุมครองและดลบันดาลใหทานและครอบครัวประสบแตความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง           
มีจิตใจผองใส ประสบความสำเร็จในหนาที่การงานและสุขสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ 

ในชวงปลายปที่ผานมา GS1 Thailand ไดมีโอกาสเขารวมงานประชุมนานาชาติ GS1 Asia Pacific Regional Forum 
2013 ณ ประเทศนิวซีแลนด เราจึงไมพลาดท่ีจะนำความรูและขอมูลอัพเดทตางๆ ที่เปนประโยชนจากงานประชุม
นานาชาติครั้งนี้มามอบเปนของขวัญปใหมใหแกทานสมาชิก...นอกจากน้ียังอัดแนนดวยเน้ือหาท่ีนาสนใจไมวาจะเปน
กรณีศึกษาจากตางประเทศ อาทิ บทบาทหนาที่ GS1 ในโลจิสติกส หรือการนำ National Traceability System เขามา
ประยุกตใชในประเทศโคลอมเบีย หรือการใชระบบ GS1 eCom  ในธนาคารกลางของประเทศเยอรมนี ซึ่งลวนแตอัดแนน
ดวยเนื้อหาที่เปนประโยชน เขมขน นาติดตาม 

นอกจากน้ี เพ่ือความพิเศษของ GS1 Thailand Newsletter ฉบับประเดิมศักราชใหม 2557 เราไดเพ่ิมคอลัมน ECR 
Corner เพ่ือเปนแหลงรวบรวมขอมูลความรู อัพเดทเรื่องราวตางๆ ในแวดวง ECR ซึ่งเราหวังวาคอลัมนใหมนี้               
จะเปนประโยชนตอสมาชิกทุกทานใหสามารถนำไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอองคกรไดตอไป และแนนอนวา     
ความเขมขนภายในวารสารยังไมหมดเพียงเทาน้ี ทุกทานสามารถติดตามเน้ือหาในคอลัมนประจำท่ีนาสนใจไดจาก            
วารสารในฉบับ มกราคม - มีนาคม 2557… 
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• GS1 Source 
GS1 Source เริ่มตนมาตั้งแตป 2555 ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเปนการเพิ่ม

ชองทางในการที่ผูบริโภคจะไดรับขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑที่เช่ือถือได 
ซึ่งนับเปนการประยุกตใชขอมูลจาก GDSN Data Pools (Global Data 
Synchronization Network) โดยบริษัทผูผลิตหรือเจาของผลิตภัณฑ
สามารถใช GS1 Source เพ่ือใหขอมูลเก่ียวกับสินคาแกผูบริโภค        
ไดมากขึ้น รวมถึงหางสรรพสินคาหรือรานคาปลีกก็สามารถเขาถึง
ขอมูลจาก GS1 Source ไดอีกดวย 

1. โครงสรางพื้นฐานและลักษณะเชิงเทคนิคของ GS1 Source
สามารถเริ่มใชงานไดในเดือนมีนาคมป 2014 

2. ระเบียบขอมูลขาวสารดานอาหารของสหภาพยุโรป (EU Food 
Information Regulation) มีแผนที่จะเริ่มความรวมมือระหวางสหภาพ
ยุโรปรวมกับ GS1 ในแถบประเทศยุโรป รวมถึง CGF และสมาคมการคา
ในสหภาพยุโรปรวมมือกันกำหนดการใชงาน GS1 Source เปน
มาตรฐานเพ่ือการคาขายออนไลนในแถบประเทศยุโรป โดยท่ี GS1    
ในแถบประเทศยุโรปไดมีแผนเพื่อใหผูผลิตหรือเจาของผลิตภัณฑ
สามารถใชงาน GS1 Source ไดในเดือนมีนาคม ป 2014 

3. ความรวมมือจากหลากหลายองคกรเพื่อใหตรงตามจุดประสงค
ของผูใชงาน โดยไดมีการรวบรวมความตองการจากทางภาคธุรกิจ จาก
การประชุมภายในกลุม CGF/GS1 Working Group และกลุม Next 
Generation Product Identification (NGPI) จากน้ัน กระบวนการ
ตางๆ จึงถูกพัฒนาโดยกลุม GS1 Standards Development Process 
(GSMP) 

4. Open Mobile Alliance (OMA) GS1 ไดมีความรวมมือกับ 
Open Mobile Alliance (องคกรดานเคร่ืองมือส่ือสารท่ีใหญที่สุด) ใน
การรางขอกำหนดสำหรับโทรศัพทมือถือรุนใหมที่มีแอพพลิเคชันสากล
สำหรับการสแกนบารโคดและสามารถเช่ือมโยงไปยังฐานขอมูล          
ที่สามารถเชื่อถือไดภายในตนป 2014  

 

• รหัสประจำตัวสินคาในอนาคต (Next Generation Product 
Identification (NGPI)) 

NGPI มีเปาหมายเพ่ือเปนการใหขอมูลที่มีความถูกตองมากยิ่งขึ้น
และเปนขอมูลท่ีเช่ือถือไดแกผูบริโภค หนวยงานกำกับดานกฎหมาย 
รวมไปถึงขอกำหนดจากคูคา ซึ่งมีที่มาคือ 

1. ผูบริโภคมีความตองการขอมูลอยูตลอดเวลาและขอมูลจะตองมี
ความนาเช่ือถือ สามารถเขาถึงไดจากหลายชองทาง ทุกท่ี ทุกเวลา 
นอกจากน้ี หนวยงานท่ีกำกับดูแลดานกฎหมายตองการความโปรงใส
เพิ่มมากขึ้น  

2. คุณสมบัติของบารโคดในอนาคตจะตองสามารถแยกแยะความ
แตกตางของผลิตภัณฑที่มีเลขหมายเดียวกันได และสามารถใหขอมูล
แกผูบริโภคไดอยางแมนยำมากขึ้น หรือสามารถสรางบารโคดท่ีมีเลข
หมายไมซ้ำกันไดรายชิ้น แตจะสงผลตอกระบวนการทำงานซ่ึงอาจ
เปนการเพ่ิมตนทุนและความซับซอนใหแกสินคา ดวยเหตุนี้กลุมคณะ
ทำงานไดมีความเห็นวาควรกำหนดใหเลขหมายประจำตัวสินคามี
ความคงที่ แตมีการใหขอมูลที่สำคัญแกผูบริโภคหรือขอมูลเชิงธุรกิจ
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งประกอบดวยกันทั้งสิ้น 5 ขอมูล 

1. จำนวนบรรจุภัณฑ 
2. ลิงคเว็บไซต 
3. วันหมดอายุ 
4. ล็อตการผลิต 
5. เลขระบุรายชิ้น 

GS1 GLOBAL NEWS
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Symbology: วิธีการในการกำหนดตัวแทนของตัวอักษรตัวเลขหรือ
ตัวอักษรในบารโคด (Symbol Character) 

Symbol: การรวมกันของตัวอักษรสัญลักษณ หรือการถอดรหัส
ภายในสัญลักษณ และคุณสมบัติอื่นที่จำเปน  

Number: จำนวนขอมูลที่มีการเขารหัสในสัญลักษณ 
 

2 GS1 Identification Keys  
GS1 Identification Keys คือ เลขหมายบงช้ีมาตรฐานสากลของ 

GS1 เปรียบเสมือนกุญแจท่ีใชในการเขาถึงขอมูล ไมวาจะเปนตัวเลข
หรือตัวอักษร ที่เก็บไวในฐานขอมูล โดยเลขหมายบงช้ีมาตรฐานสากล 
GS1 นี้จะถูกบันทึกดวยการแปลงเปนสัญลักษณบารโคด (GS1 
Barcode) เพื่อใชบงชี้สิ่งตางๆ เชน สินคา  ที่ตั้งของผูผลิตสินคา  หนวย
การขนสง การบริการ ทรัพยสิน เปนตน เพื่อนำไปใชในการบริหารจัดการโซ
อุปทานไดกับทุกองคกร ทุกอุตสาหกรรม และทุกประเทศท่ัวโลก      
การประยุกตใชงานดวยสัญลักษณบารโคดตามมาตรฐานสากลของ 
GS1 สามารถใชไดทั่วโลกและมีผูใชมากกวา 1,000,000 บริษัท         
ใน 150 ประเทศ โดยใชเครื่องสแกนเนอรอานขอมูลอิเล็กทรอนิกสจาก
สัญลักษณบารโคดไดอยางอัตโนมัติ ในแตละจุดตลอดทั้งสายของหวง
โซอุปทาน  

 
 

คุณสมบัติที่สำคัญของเลขหมายประจำตัวสินคา 
Unique: สามารถบงช้ีหรือระบุตัวสินคาท่ีมีความแตกตางกันได

อยางไมซ้ำซอนกัน 
Non-significant structure: การกำหนดเลขหมายประจำบริษัทเกิด

จากการกำหนดของ GS1ในแตละประเทศ  
International: สามารถประยุกตใชไดทุกประเทศทั่วโลก  
Secure: เลขหมายประจำตัวมาตรฐาน GS1 มีการกำหนด

โครงสรางที่ชัดเจนรวมถึงตัวเลขตรวจสอบ 
Foundational:  ใชเพ่ือลดปญหาในการส่ือสารขอมูลผลิตภัณฑ

ระหวางหนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ เชน การตรวจสอบหรือติดตาม 
(Tracing and Tracking) ไดอยางถูกตองและแมนยำ 

มาตรฐานสัญลักษณบารโคด GS1 มีระบุตามมาตรฐาน ISO ทั้งสิ้น 
20 หัวขอ ตัวอยางเชน 

- บารโคด 12 หลัก หรือบารโคด 13 หลัก EAN/UPC:  
  ISO/IEC 15420                                                                   
- บารโคด 14 หลัก  ITF: ISO/IEC 16390                                                             
- บารโคดระบบ GS1 -128 Code 128: ISO/IEC 15417                                       
- บารโคดระบบ 2 มิติ : Data Matrix: ISO/IEC  และ   
  QR Code 2005:  ISO/IEC 18004                                                 
- เทคโนโลยี RFID : GS1 EPCglobal UHF Gen 2:  
  ISO/IEC 18000-6 

»ÃÐâÂª¹ �¨Ò¡¡ÒÃ¹ÓÁÒμÃ°Ò¹ GS1 ä»ãªŒã¹ÀÒ¤ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ 
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´Ñé§à´ÔÁ 
ÃÐºº eCom ÁÕ¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¢ŒÍÁÙÅ¼‹Ò¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂáººÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁ 

(Value Added Networks) 

»˜¨¨ØºÑ¹ 
ÃÐºº eCom ÁÕ¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¢ŒÍÁÙÅ¼‹Ò¹ÍÔ¹àμÍÃ�à¹μ 

(Internet) 

• เชื่อมโยงเฉพาะจุดกำหนดเทานั้น 

• ปลอดภัยสูง 

• ความนาเชื่อถือสูง 

• ราคาแพง 

• ระบบเปด 

• ประหยัดกวาระบบ VAN 

• สามารถเกิดการเชื่อมโยงขอมูลระหวางกัน 

• จำเปนตองมีระบบความปลอดภัยเพิ่มเติม 

3 การแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส: Share  
GS1 eCom เปนมาตรฐานสากลทีใ่ชในการสงขอความธุรกิจอิเล็กทรอนิกส หรือ Electronic Data Interchange (EDI) 

องคประกอบสำคัญของระบบ EDI  
• ขอมูลที่มีโครงสรางอยางแนนอน เชนเลขหมายประจำตัวผูใช 
• การสมัครเขาสูโปรแกรม 
• การใชเครือขายการสื่อสาร 
• ลำดับในการเขาถึงขอมูล 
• มาตรฐานขอความ 
 
ภายในระบบหวงโซอุปทานของการซ้ือขายของสินคา สามารถแบง

ออกไดเปนสามขั้นตอนพื้นฐาน: 
• สั่งซื้อสินคา: Ordering Goods 
• จัดสงสินคาที่สั่งซื้อ: Delivery of Ordered Goods 
• ชำระเงินสำหรับสินคาที่สงมอบ: Payment for Goods Delivered  
 
ขอความที่มีการใชในการสั่งซื้อ 
• สั่งซื้อ: Order 
• แนะนำ: Despatch Advice 
• ใบแจงหนี้: Invoice                                                                                                                 

ซึ่งการส่ือสารระหวางกันจำเปนตองมี กระบวนการตอบสนอง 
ตัวอยางเชน Order Response, Receiving Advice and Remittance 
Advice หรือ Settlement offer further benefits ตามแนวคิดที่เรียกวา 
Order to Cash 

การประชุมครั้งนี้ประเทศสมาชิกองคกร GS1 ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกที่เขา
รวมประชุม 15 ประเทศ ไดนำเสนอและผลักดันใหมีการนำมาตรฐาน GS1 
ไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมตางๆ และที่ผานมาก็ปรากฏผลการดำเนินงาน
ที่กอใหเกิดประโยชนแลวในหลายๆ กิจกรรม โดย GS1 Thailand จะนำ
ขอมูลที่ไดรับจากการเขารวมประชุมและอบรม มาเผยแพรแกสมาชิก
สถาบันฯ ใหเกิดประโยชนและเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจไดอยางแทจริงตอไป 

μÑÇÍÂ‹Ò§ Report ¢Í§ GS1 ·Õ่ÊÒÁÒÃ¶´ÒÇ¹ �âËÅ´¢ŒÍÁÙÅ¹Óä»»ÃÑºãªŒ§Ò¹ä´Œ¨ÃÔ§ 

Supply Chain Visibility 

(Aberdeen) 

Health Care 

(McKinsey) 

Future of Standards 

(Capgemini) 

Anti-counterfeiting 

(GS1) 

www.gs1.org/visibility/aberdeen www.gs1.org/healthcare/

mckinsey 
www.gs1.org/future_of_standards www.gs1.org/docs/GS1_Anti-

Counterfeiting_White_Paper.pdf  
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μÑÇÍÂ‹Ò§àËμØ¡ÒÃ³�ã¹¡ÒÃ·Ó¸ØÃ¡ÃÃÁà§Ô¹Ê´ 

ÅÑ¡É³Ð¢Í§áÍ¾¾ÅÔà¤ªÑ่¹ 

คำแนะนำของ CashEDI ไดครอบคลุมถึง 2 กระบวนการดังนี้ 

1. การสั่งซื้อเงินสดผานระบบอิเล็กทรอนิกส: ใบสั่งซ้ือสามารถสงผาน       

ทางระบบอิเล็กทรอนิกสไปทางธนาคารกลางของเยอรมนี โดยลูกคาสามารถรับ    

การแจงเตือนสถานะการขนสงไดทันทีที่มีการหยิบเงินตามคำส่ังซ้ือ ซึ่งการยืนยัน  

การขนสงน้ัน ทางธนาคารกลางของเยอรมนีจะทำการแจงใหลูกคาทราบถึง         

การจำหนายเงินสดออก 

2. การแจงเตือนการชำระเงินผานวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส: ลูกคาสามารถ

แจงธนาคารกลางเยอรมนีเก่ียวกับการชำระเงินในการซื้อเงินสดกอนที่จะมีการขนสง

เงินสดได ซึ่งสามารถลดการใชเอกสารแบบกระดาษ หลังจากที่ธนาคารกลาง

เยอรมนีไดรับการชำระเงินแลว จะมีการสงใบเสร็จยืนยันการชำระเงินท่ีระบุผล     

การนับเงินสดไดอยางถูกตองแมนยำ  
 

¡ÒÃãªŒÁÒμÃ°Ò¹ GS1 eCom 

มาตรฐานการสงขอความ GS1 XML ไดถูกใชในการแลกเปลี่ยนขอมูลการไหล

ของเงิน (ซึ่งในปจจุบันมาตรฐานการสงขอความแบบ GS1 EANCOM ก็พรอมใชแลว) 

โดยสาระสำคัญของขอความมีดังนี้ 

• Multi Shipment Order: สำหรับการสั่งซื้อเงินสด 

• Despatch Advice: สำหรับการแจงเตือนการขนสง การยืนยันการขนสง  

 และการแจงเตือนการชำระเงิน 

• Receiving Advice: สำหรับการยืนยันใบเสร็จรับเงิน ใบแจงการมาถึง 

 ของสินคา  และใบเสร็จรับเงิน  

โดยเงินสดน้ันจะถูกช้ีจำเพาะโดยเลขหมายบงช้ีมาตรฐานสากล GS1 (GS1 

Identification Keys) ดังตอไปนี้ 

• GTIN: ใชสำหรับระบุธนบัตรและเหรียญ 

• GLN: ใชสำหรับระบุคูคาทั้งหมด 

• SSCC: ใชสำหรับระบุหนวยการขนสง 

• GS1-128: ใชสำหรับระบุ เลขหมาย SSCC บนหีบหอบรรจุภัณฑ  

 และฉลากขนสงสินคา  
 

»ÃÐâÂª¹ �áÅÐ¼ÅÅÑ¾¸�  

ประโยชนของ CashEDI ไดพิสูจนแลวในโครงการพิเศษท่ีไดรับการสนับสนุน  

จากกระทรวงเศรษฐกิจ และภายใตการนำของ GS1  Germany หลังจาก            

of receipts and so called final receipts which contain 
the accurate counting results of the cash.  

 
GS1 eCom Standards Used 

The following GS1 XML standard messages were 
used to exchange the cash flow data: (EANCOM is 
also ready to be used) 

• Multi Shipment Order for Cash Order 
• Despatch Advice for Notification Of Delivery,  
 Confirmation of Delivery and Notification of  
 In Payment 
• Receiving Advice for Confirmation of Receipt,  
 Arrival Notice and Final Receipt 
The cash was identified by the GS1 identification 

keys and bar codes: 
• GTIN for identification of banknotes and coins 
• GLN for identification partners 
• SSCC for identification of transport units 
• GS1-128 bar code for indication of the SSCC  
 on the seals and bill of delivery  
 

Benefits and Results 
The benefits of CashEDI were proven amongst 

others within a special project sponsored by the 
ministry of economics and lead by GS1 Germany. 
After the analysis of the project the cash logistics 
service provider reached a ROI of 27 percent and a 
payback time of 3.5 years. In addition to that, the 
company could deliver a more transparent cash 
process to its customers. Because of the electronic 
notifications sent to the Bundesbank the cash 
logistic service provider and its customer benefit not 
only from reduced handling fees, faster processing 
at the cash counter and a massive reduction of 
handling errors. They also profit from a 
fundamentally safer and more transparent 
environment.  

Apart from some issues with the legacy systems, 
the main obstacle for the implementation of the GS1 
XML standards was the cascading structure of the 
electronic messages. In addition to that, an 
inaccurate documentation for the standards was 
used in the project.  

Thanks to the deep IT and business knowledge 
of the participants on both sides, the project was 
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ขอมูลเพิ่มเติม/Additional Information: 
GS1 XML: www.gs1.org/productssolutions/ecom/xml/ 
GS1 EANCOM: www.gs1.org/productssolutions/ecom/eancom 

การวิเคราะหโครงการน้ี ผูใหบริการขนสงเงินสดไดรับผลตอบแทน    

จากการลงทุน (ROI) ถึง 27% และใชเวลาคืนทุนเพียง 3 ปครึ่ง          

ในการนี้ บริษัทสามารถสงสินคาดวยวิธีการท่ีโปรงใสมากขึ้นไปยัง

ลูกคาได เนื่องจากการแจงเตือนทางอิเล็กทรอนิกสไปสูธนาคารกลาง

เยอรมนี ผูใหบริการขนสงเงินสดและลูกคา ไมไดมีแคประโยชน       

ทางดานการลดคาธรรมเนียมการจัดการ การเพ่ิมความรวดเร็ว           

ในกระบวนการตางๆ ณ จุดชำระเงิน หรือการลดความผิดพลาด

ทางการจัดการ แตยังสามารถชวยทำใหเกิดการประหยัดตนทุนใน     

ขั้นพื้นฐาน อีกทั้งเพิ่มความโปรงใสในสภาพแวดลอมโดยรวมอีกดวย  

นอกเหนือจากประเด็นตางๆ เกี่ยวกับระบบที่สบืทอดกันมา อุปสรรค

ใหญของการพัฒนามาตรฐาน GS1 XML ก็คือ โครงสรางแบบขั้นบันได

ของขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส และกระบวนการจัดเอกสารเพ่ือรองรับกับ

มาตรฐาน ไมมีความถูกตองแมนยำ  

ตองขอบคุณองคความรูอยางลึกซ้ึงในดาน IT และ ในเชิงธุรกิจ    

ของผูเขารวมโครงการทั้งสองฝายที่ทำใหโครงการนี้สำเร็จลุลวงไปดวยดี

ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ปจจัยสำคัญอีกหนึ่งอยางของความสำเร็จ

ในโครงการน้ีก็คือ แรงผลักดันของผูเขารวมโครงการทุกทาน บริษัท 

Gewetra เองก็ตองการมีความไดเปรียบในตลาดธุรกิจน้ี ซึ่งธนาคาร

กลางของเยอรมนีก็ไดใหความสนใจอยางมากในการยอมรับระบบ 

CashEDI อยางรวดเร็ว ซึ่งจุดประสงคทั้ง 2 ขอนี้ก็ไดบรรลผุล 100%  

 
¡ŒÒÇμ‹Íä»  

สำหรับระดับความสนใจในปจจุบัน ธนาคารกลางเยอรมนีไดพิสูจน

แลววาระบบ CashEDI สามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัท 

Gewetra จะตองมุงงานในสวนของการเชื่อมตอแอพพลิเคชันท่ีมีอยู   

ใหเขากับบริการของ CashEDI โดยท่ี Gewetra มีภาพพจนที่ดีขึ้น      

อีกดวย  

CashEDI คือ พื้นฐานหลักสำหรับการจัดการเงินสดโดยธนาคาร

กลางของเยอรมนี กระบวนการเพ่ิมเติม เชน ขอมูลหลักในการออก    

ใบแจงหนี้ทางอิเล็กทรอนิกสจะถูกสรางทีละเล็กทีละนอย ซึ่งคาดวา

ระบบน้ีจะเปนชองทางเดียวในการติดตอสื่อสารกับธนาคารกลางของ

เยอรมนีในระยะยาว โดยประเด็นน้ียังเปนท่ีหารือกันอยูในระดับ

ธนาคารกลางยุโรปในการแนะนำระบบท่ีมีความสอดคลองในการ

จัดการเงินสดในระดับภูมิภาคยุโรป  
 

à¡Õ่ÂÇ¡ÑºÁÒμÃ°Ò¹ GS1 eCom 

GS1 eCom ไดจัดทำมาตรฐานสากลสำหรับการสงขอความทาง     

อิเล็กทรอนิกสที่อนุญาตใหมีการสงถายขอมูลทางธุรกิจในรูปแบบ    

อิเล็กทรอนิกสของคูคาธุรกิจมีความแมนยำและมีประสิทธิภาพ  

eCom ในความหมายของ GS1 สื่อถึงเทคโนโลยีการแลกเปล่ียน

ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสที่สามารถเรียกไดวาเปนการสงถายขอมูลที่   

ถูกแปลงใหเขากับโครงสรางเฉพาะซ่ึงถูกกำหนดโดยมาตรฐานขอความ

ที่ตกลงกันระหวางคอมพิวเตอรเครื่องหน่ึงกับอีกเคร่ืองหน่ึง  โดยใหมี

การรบกวนจากมนุษยไดนอยที่สุด  

GS1 eCom มี 2 มาตรฐานสำหรับประยุกตใชในการสงขอความ

ทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งก็คือ GS1 XML และ GS1 EANCOM 

completed successfully with the agreed timeframe. Another key 
success factor was the high motivation of all participants. 
Gewetra wanted to reach a competitive advantage in the market. 
The Bundesbank had a high interest of a rapid adoption of the 
CashEDI system. Both objectives were achieved in 100%.  

 
Next Steps  

With the current level of adoption Deutsche Bundesbank has 
proven that the CashEDI system works efficiently. Gewetra will 
further work on connecting its existing web applications with the 
CashEDI service. Gewetra has also reached a positive image 
improvement.  

CashEDI is the central platform for the cash handling by 
Deutsche Bundesbank. Additional processes such as electronic 
invoicing and master data will be established gradually. It is very 
likely that this system will be the only channel to communicate 
with Deutsche Bundesbank in the long run. This is also a strong 
argument within the ongoing discussions at the European 
Central Bank to introduce a harmonised system for cash 
handling on the European level.  

 
About GS1 eCom Standards  

GS1 eCom provides global standards for electronic business 
messaging that allow rapid, efficient and accurate automatic 
electronic transmission of agreed business data between trading 
partners.  

eCom is a GS1 term used for the Electronic Data Interchange 
technology, which can be defined as “the transfer of structured 
data, by agreed message standards, from one computer 
application to another, by electronic means and with a minimum 
of human intervention”.  

GS1 eCom provides two complementary standards for 
business messaging: GS1 XML  GS1 EANCOM 
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T&L Supply Chain  

• T&L processes  
GS1 standard delivers value to all T&L processes including 

shipping & receiving, transport management, warehouse 
management, border procedure management (Customs) and 
asset management. In many of these relationships, trading 
partners are faced with data interchanges especially when they 
move into more advance interaction with the logistics service 
providers. 

• T&L Challenges  
Company is faced with major challenges that impact their 

business processes, making them less sufficient, secure and 
sustainable. These challenges included the different business 
processes and different ways of exchanging information 
between trading partners. Supply chain is getting increasingly 
more complex and more demanding. Supply chain is confronted 
with grown security risks. Demands do increase environmental 
sustainability operation.  

• T&L Business Needs 
In response to such challenges, organizations need to get 

goods in and out, accurately and quickly; plan knowledgeably, 
execute efficiently; move products across borders with greater 
visibility and efficiency and optimize availability and reduce costs 
and delays. Using GS1 standard can help achieve a wide range 
of tangible business benefits when company has provided real 
time information about the flow of products and transactions in 
their supply chains, they can make decisions that drive business 
value, more precise shipment tracking with real time updates, 
more accurate planning for costing and replenishment, more 
efficiently manage vehicles, containers and warehouses, more 
effective traceability and recall programs, easy collaboration 
using information sharing mechanisms, more secure import 
controls, reduce CO2 emissions.  

 
GS1 System  

• IDENTIFY 
GS1 identifiers provide all trading partners with the standard 

where to unique identify each physical component in the supply 
chain. GS1 identifiers are used for T&L such as GTIN (Global 
Trade Item Number) is assigned to any items, products or 
services in the supply chain. GLN (Global Location Number) is 
assigned to identify physical locations and legal entities. SSCC 

• ความทาทายของการขนสงและโลจิสติกส 

บริษัทจะตองเผชิญกับความทาทายท่ีสงผลกระทบตอกระบวนการ

ทางธุรกิจ ซึ่งทำใหพวกเขารูสึกไมปลอดภัยและไมยั่งยืน ความทาทาย

เหลาน้ี ทั้งการแตกตางกันในดานกระบวนการทางธุรกิจและ           

การแลกเปล่ียนขอมูลระหวางคูคา ทำใหหวงโซอุปทานเกิดความ      

ซับซอนและมีความตองการมากข้ึน นอกจากน้ันยังตองเผชิญกับ    

ความเสี่ยงดานความปลอดภัย แตในขณะเดียวกันยังคงมีความตองการ    

ที่จะเพิ่มการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน  

• ความจำเปนของธุรกิจในการขนสงและโลจิสติกส 

เพ่ือตอบสนองตอความทาทายตางๆ องคกรจำเปนตองมี            

การบริหารจัดการการเขา-ออกของสินคาอยางถูกตองและรวดเร็ว วางแผน

ดำเนินการ และเคล่ือนยายสินคาขามพรมแดน (ศุลกากร) ไดอยาง

รัดกุมและมีประสิทธิภาพ มีการเตรียมความพรอมการใชงาน เพ่ือลด

คาใชจายและความลาชา ซึ่งมาตรฐาน GS1 นั้นสามารถชวยใหบรรลุ

ผลประโยชนทางธุรกิจที่หลากหลาย สงผลใหเกิดการตัดสินใจที่มีมูลคา

ทางธุรกิจ เพิ่มความแมนยำในการติดตามการจัดสงสินคาใหมากยิ่งขึ้น           

ชวยในการวางแผนคำนวณตนทุนไดอยางถูกตองและแมนยำ ทำให

การจัดการคลังสินคา ตูบรรจุสินคา ยานพาหนะมีประสิทธิภาพ        

เพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบยอนกลับและการเรียกคืน งายตอ

การทำงานรวมกันโดยใชกลไกการแบงปนขอมูล รวมทั้งชวยควบคุม

การนำเขาสินคาใหเกิดความปลอดภัย และยังชวยลดการปลอย      

กาซ CO
2
 ไดอีกดวย  

 

ÃÐººÁÒμÃ°Ò¹ GS1 

• การระบุสิ่งตางๆ 

มาตรฐาน GS1 ชวยใหผูคาสามารถระบุตัวตนของแตละ            

องคประกอบทางกายภาพในหวงโซอุปทานไดอยางชัดเจน ไมซ้ำซอนกัน 

มาตรฐานของ GS1  ที่ใชสำหรับ T & L อยางเชน GTIN (Global 

Trade Item Number) ใชระบุผลิตภัณฑหรือบริการในหวงโซอุปทาน 

GLN (Global Location Number) ใชในการระบุสถานท่ีตั้ง SSCC 

(Serial Shipping Container Code) เปนกุญแจสำคัญสำหรับ        

การขนสง GINC (Global Identification Number for Consignment) 

ถูกกำหนดโดยผูรับขนสงสินคา ในขณะท่ี GSIN (Global Shipment 

Identification Number) จะถูกกำหนดโดยผูขายสินคา GRAI (Global 

Returnable Asset Identifier) จะใชในการระบุสิ่งของท่ีสามารถนำมา

ใชใหม หรืออุปกรณการขนสงโดยท่ัวไป เชน พาเลท GIAI (Global 

Individual Asset Identifier) จะใชเพ่ือระบุวิธีการขนสง และอุปกรณ

การขนสงที่มีมูลคาสูง เชน รถบรรทุก หรือรถพวง เปนตน  

• SSCC: กุญแจสำคัญสำหรับการขนสง 

SSCC เปนกุญแจสำคัญสำหรับการขนสง และยังเปนตัวอยางหนึ่ง

ของ GS1 ID Keys ที่ใชใน T & L เพื่อติดตามและตรวจสอบยอนกลับ

ภายในระบบซัพพลายเชน SSCC จะใชในการระบุหนวยโลจิสติกส

ตางๆ อยางเชน พาเลท ถัง หรือตูบรรจุสินคา  
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• SSCC: โครงสราง   

มีองคประกอบดังตอไปนี้: Application Identifier or AI (00)         

จะบอกถึงชุดขอมูลประเภทเลขหมายเรียงลำดับเพ่ือการขนสง         

ตามดวย GS1 Company prefix; serial reference; extension digit 

และ check digit  

 

¡ÒÃºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅ 

• SSCC: การบันทึกขอมูล 

ขอมูลสามารถเขาถึงไดโดยการสแกนบารโคดหรือการอาน EPC / 

RFID Tag บนหนวยโลจิสติกส ซึ่ง SSCC จะถูกบันทึกในทุกจุดท่ีอาน

ตลอดทั้งระบบซัพพลายเชน ทั้งบารโคด และ EPC / RFID สามารถ   

อยู ร วมกั นและจะ ข้ึนอยู กั บการประยุ กต ใช ง าน ท่ีถู กต อ ง ใน               

ซัพพลายเชน  

• SSCC: ฉลาก 

GS1 logistics label เปนมาตรฐานที่สำคัญสำหรับ T & L ในการ

เก็บบันทึกขอมูลท้ังท่ีเปน SSCC และขอมูลอ่ืนๆ เชน GSIN, GINC, 

GTIN  เปนตน บารโคด GS1-128 เปนสวนหน่ึงของ GS1 logistics 

label ที่ใชกันอยางแพรหลายและเปนรูปแบบมาตรฐาน ซึ่งประกอบ

ดวย 3 สวนหลัก คือ สวนบน – สำหรับโลโกบริษัทหรือชื่อแบรนด     

สวนกลาง – เปนสวนของการตีความ ชวยใหสามารถอานขอมูล      

บารโคดที่อาจจะเกิดจากความลมเหลวในการสแกน สำหรับการคา

ระหวางประเทศ ชื่อ ขอมูล ควรใชภาษาอังกฤษ และ สวนลาง 

(สัญลักษณบารโคด) - บารโคดที่มี SSCC ควรจะอยูดานลางสุด ซึ่งจะ

ชวยใหกระบวนการสแกนมีประสิทธิภาพ  

(Serial Shipping Container Code) is a key for item any 
composition established for transport. The GINC (Global 
Identification Number for Consignment) is typically assigned by 
the freight forwarder, third party of logistics service provider 
while the GSIN (Global Shipment Identification Number) is 
typically assigned by the seller of the goods. GRAI (Global 
Returnable Asset Identifier) is used to identify the reusable 
transport item or generic transport equipment for example plastic 
pallet. GIAI (Global Individual Asset Identifier) is used to identify 
transport means and high value transport equipment. This could 
be wagon or trailer.  

• SSCC: a Key Identifier 
The SSCC is the example which is the one of the most 

importance of GS1 ID Keys in T&L to track and trace logistics 
units through the supply chain. The logistics unit is an item of 
any composition established for transport. The SSCC is used to 
identify any logistics units such as pallet, barrel or container. 

• SSCC: structure  
The SSCC is formed with the following elements; Application 

Identifier or AI (00) indicated the SSCC; GS1 Company prefix, a 
globally unique number assigned to GS1 member company; 
serial reference, the number allocated to identify the logistics 
units; extension digit is used to increase capacity the serial 
reference within the SSCC and check digit is used to check for 
input errors.  

 
CAPTURE 

• SSCC: capture 
The transaction information can then be accessed by 

scanning the barcode or reading the EPC/RFID tag on the 
logistics unit. The SSCC can be captured that every reading 
point in the supply chain. Both barcode and EPC/RFID can 
coexist in the supply chain. The usability depends upon the 
exact application. 

• SSCC: the Logistics Label 
The GS1 logistics label is a key standard in T&L to capture 

SSCC and when applicable other keys such as GSIN, GINC, 
GTIN and other data. GS1-128 barcode is the integral part of 
GS1 logistics label which is very widely used and provided the 
standard layout. The three main areas of the GS1 logistics label 
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มาตรฐาน GS1 สำหรับการแบงปนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 

ประกอบดวย Master Data แบงปนขอมูล Global Data 

Synchronization Network (GDSN) ชวยใหการจัดสงสินคา            

การบริหารจัดการการขนสง และการจัดการคลังสินคามีประสิทธิภาพ 

Transactional Data ถูกแลกเปลี่ยนในขณะท่ี eCom ใหแนวทาง     

ที่ชัดเจนสำหรับการแลกเปล่ียนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (EDI) และ

ชวยใหเกิดการแบงปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสทางธุรกิจที่ถูกตองระหวาง    

คูคา เชน การสั่งซ้ือ วิธีการขนสงและใบแจงหน้ี และยังชวยในการจัด

สงสินคา การบริหารจัดการการขนสง และการจัดการคลังสินคา         

ใหเกิดประสิทธิภาพ Event Data เช่ือมโยงโดยการใช Electronic 

Product Code Information Service (EPCIS) สำหรับ RFID tag      

ซึ่ง EPCIS จะชวยใหแบงปนขอมูลไดทันทีตลอดทั้งซัพพลายเชน  

are: Top section - free text for example company logo or brand 
name; Middle section - the human readable interpretation of 
barcode and data to enable key entry of the barcode failed to 
scan. For international trade, data title in English should be 
used. Lowest section (the barcode symbol) - the barcode 
containing the SSCC should always be the lowest symbol. This 
can help efficiency of automatic scanning processes.  

 
SHARE 

The GS1 data sharing standard provides the foundation for 
electronic business transaction for interoperability and includes 
standard for master data, transactional data and event data. 
Master data shares Global Data Synchronization Network 
(GDSN). It enables efficient shipping and receiving, transport 
management and warehouse management. Transactional data 
is exchanged while eCom provides clear guideline for Electronic 
Data Interchange (EDI) and enabling electronic sharing of 
accurate business transaction information between trading 
partners such as purchase order, dispatch advice, transport 

 

ÊÃØ» 

มาตรฐาน GS1 ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการการขนสง

และโลจิสติกส ชวยทำใหการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันในระบบ

ซัพพลายเชนเกิดประสิทธิภาพในขณะท่ีมีมาตรฐานสากลเปนกุญแจ

แหงความสำเร็จ มาตรฐานตามระบบ GS1ชวยระบุ บันทึก และ      

แบงปนขอมูล ซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานรวมกันและยังชวย

สนับสนุนในทุกสวนของระบบซัพพลายเชนอีกดวย 
 

instruction and invoice. It enables efficient shipping and 
receiving, transport management and warehouse management. 
Event data communicates by using the Electronic Product Code 
Information Service (EPCIS) for RFID tag items. The EPCIS 
allows immediate sharing of granule information about critical 
event in the END to END supply chain.  

 
Summary 

GS1 standard improves efficiency and visibility of transport 
and logistics processes. It is simple and efficient information 
exchange between supply chain stakeholders while the global 
standard is a key of success. The integrated GS1 standard 
based-system to identify capture and share facilitates 
interoperability and supports every type of supply chain. 
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Vendor Alliance Program 

ÊÁÒªÔ¡ GS1 Thailand Vendor Alliance Program  
¾ÃŒÍÁÃÑºÊÔ·¸Ô์»ÃÐâÂª¹ � ÍÒ·Ô 
 

• Ã‹ÇÁºÃÃÂÒÂã¹¡ÒÃÍºÃÁºÒÃ �â¤Œ´àº×้Í§μŒ¹·Ø¡ÇÑ¹ÍÑ§¤ÒÃ à»š¹àÇÅÒ 30 ¹Ò·Õ 

• áÊ´§âÅâ¡Œ ¾ÃŒÍÁ·Ñ้§ Hyperlink @ Hypertext º¹Ë¹ŒÒàÇ็ºä«μ�¢Í§ 

 ·Ò§Ê¶ÒºÑ¹Ï 

• á¹Ð¹ÓÃÒÂª×่ÍáÅÐáÊ´§âÅâ¡Œº¹¨ÍÀÒ¾áÅÐã¹àÍ¡ÊÒÃÍºÃÁËÅÑ§¡ÒÃºÃÃÂÒÂ 

 ·Ñ้§ã¹áÅÐ¹Í¡Ê¶Ò¹·Õ่ 

• áÊ´§ÃÒÂª×่ÍáÅÐâÅâ¡Œã¹ Supplier List ÊÓËÃÑºá¨¡ÊÁÒªÔ¡áÅÐºØ¤¤Å·Ñ่Çä» 

• áÅÐÊÔ·¸Ô¾ÔàÈÉÍ×่¹æ ÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂ  
 

Ê¹ã¨à¢ŒÒÃ‹ÇÁ GS1 Thailand Vendor Alliance Program  

ÊÒÁÒÃ¶ÈÖ¡ÉÒ¢ŒÍÁÙÅà¾Ô่ÁàμÔÁä´Œ·Õ่ www.gs1thailand.org   

ËÃ×ÍμÔ´μ‹Í ¤Ø³ÊØ¤¹¸ �·Ô¾Â � ÇÑ§àÍÕ่ÂÁàÊÃÔÁÊØ¢ â·ÃÈÑ¾·� 0-2345-1198  

ÍÕàÁÅ� sukonthipw@gs1thailand.org 
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Traceability Principles Enabling Technologies GS1 System Tools 

* Hardware and Software vendors are not affiliated with GS1 

UNIQUE IDENTIFICATION  

DATA CAPTURE AND RECORDING 

LINKS MANAGEMENT 

DATA COMMUNICATION 

AUTOMATED IDENTIFICATION 

AUTOMATED DATA CAPTURE  

ELECTRONIC DATA PROCESSING 

ELECTRONIC DATA INTERCHANGE 

GTIN, SSCC, GLN, AUTOMATED IDENTIFICATION 

EAN/UPC, GS1-128, Datamatrix  

SOFTWARE APPLICATION 

EANCOM/XML 

R1_GS1_Vol21_No1_p18_Pro3.indd   18R1_GS1_Vol21_No1_p18_Pro3.indd   18 1/3/14   11:15:43 AM1/3/14   11:15:43 AM



19GS1 Thailand newsletter

ระบบ 2 มิติ “Matrix” สัญลักษณบารโคดท่ีมีพัฒนารูปแบบเปนจุดส่ีเหลี่ยม            
หกเหลี่ยม และรูปแบบทางเรขาคณิตอื่น ๆ เชน DataMatrix, QR Code ที่สามารถถอดรหัส
โดยใชเคร่ืองสแกนแบบกลองถายภาพ โดยสามารถเก็บขอมูลไดเพ่ิมเติมมากย่ิงขึ้น ในขณะที่
บรรจุภัณฑมีพื้นท่ีอยางจำกัด โดยมีความสามารถในการเก็บขอมูลไดจำนวนมากกวา 
สามารถเก็บขอมูลไดโดยที่ไมจำเปนตองเขาไปคนหาที่ฐานขอมูลก็มีความนาเชื่อถือ 
(Reliability) และมีความปลอดภัย (Security) เพราะสามารถทราบถึงความผิดพลาด    
ของขอมูล และชวยแกไขขอมูลในสวนที่ผิด (Error Correction)  อยางไรก็ตาม ขอมูล        
ที่ตองการเพิ่มขึ้นมานั้น เชน Batch Number น้ำหนัก หรือวันหมดอายุ สามารถบรรจุ       
ลงในสัญลักษณไดโดยอาศัยวิธีเดียวกันกับบารโคดในระบบ GS1-128 ที่จำเปนตองมี   
การใชเลขหมาย Application Identifier (AI) เปนสวนที่ระบุถึงโครงสรางภายในของขอมูล 
ซึ่งสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.gs1-128.info/ai-values 

• GS1 QR Code (Quick Response Code) เปนบารโคด 2 มิติ แบบ Matrix พัฒนา
โดยบริษัท Nippon Denso ประเทศญี่ปุน ในป พ.ศ. 2537 ใหสอดคลองกับมาตรฐาน ISO/
IEC 18004, JIS X 0510, JEIDA-55 และ AIM ITS/97/001 ISS-QR Code ปจจุบัน       
QR Code มีการใชงานอยางแพรหลาย นอกจากจะใชงานในดานการคาขายและ          
การขนสงแลว ยังนำไปใชงานดานการตลาดและงานประชาสัมพันธอีกดวย โดยเฉพาะ    
ในประเทศญ่ีปุนที่นิยมใชงานอยางมาก พบเห็นไดตามในนิตยสาร หรือปายโฆษณา       
Bill Board เปนตน 

GS1 QR Code มีความสามารถของการบรรจุ
ขอมูลไดมากท่ีสุดถึง 4,296 ตัวเลขและตัวอักษร 
(Alphanumeric) หรือ 7,089 ตัวเลข 2,953 bytes และ 
อักษร Kanji ของญ่ีปุน 1,817 ตัวอักษร (มาตรฐาน 
GS1 ไมไดรองรับการบรรจุขอมูลที่เปนอักษรญี่ปุน)  

• GS1 DataMatrix เปนบารโคด 2 มิต ิแบบ Matrix 
ที่สอดคลองกับมาตรฐาน DataMatrix ISO version 
ECC 200, ISO/IEC16022 ลักษณะบารโคดมีทั้ง       
รูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสและส่ีเหลี่ยมผืนผา สามารถบรรจุ
ขอมูลที่เปนตัวเลขไดมากที่สุดถึง 3,116 หลัก ขอมูล    
ที่เปนตัวอักษรและตัวเลข 2,335 อักขระ และขอมูล     
ท่ีเปนไบทชนิด 8 บิท 1,556 อักขระ สวนใหญใชกับ
รายการสินคาท่ีมีขนาดเล็กท่ีมีพื้นท่ีจำกัด เชน สินคา
ประเภท Healthcare อุปกรณทางการแพทย              
ที่ไมสามารถพิมพสัญลักษณบารโคดแบบ 1 มิติได 
และงานประเภท Direct Part Making  หลักการ        
ใสขอมูลใน GS1 DataMatrix จะใชหลักการเดียวกับ 
GS1-128 ที่เติมการใชเลขหมาย AI ซึ่งขนาดของ
สัญลักษณ GS1 DataMatrix จะข้ึนอยูกับจำนวน
ขอมูลที่ใชเขารหัส 

(01)00012345678905 

GS1 DataBar  
Omnidirectional Stacked 

GTIN only 
(Loose Produce) 

GS1 DataMatrix 

GS1 SOCIETY
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TRENDY TECH

 

à¾Ô่Á»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹¡ÒÃÇÒ§á¼¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ 

ระบบเลขหมายประจำตัวสินคาและบารโคดท่ีไดมาตรฐานจะ     

ชวยใหผูผลิต และผูประกอบการสามารถตัดสินใจทางดานการผลิต

และการตลาดไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  เน่ืองจากขอมูลที่ไดจาก

บารโคดจะถูกนำมาแปรเปนขอมูลที่สำคัญ เชน ยอดขาย ประเภท

สินคา ตลอดจนยอดสินคาคงคลัง เปนตน ขอมูลเหลาน้ีทำให             

ผูผลิตสามารถวางแผนการผลิตและกำหนดกลยุทธดานการตลาดได

ถูกตองและแมนยำ ในสวนของหางคาปลีกจะทำใหทราบถึงพฤติกรรม

ของผูบริโภคในชวงเวลาตางๆ และสามารถพยากรณยอดส่ังซ้ือได  

อยางมีประสิทธิภาพ ชวยลดความเส่ียงและลดคาใชจายในการบริหาร

สินคาคงคลัง  

 

Â¡ÃÐ´ÑºÁÒμÃ°Ò¹ÊÔ¹¤ŒÒ 

การใชเลขหมายประจำตัวสินคาชวยยกระดับมาตรฐานสินคา     

ดวยสินคาชนิดเดียวกันสามารถเขาใจตรงกันทั่วโลก โดยผานหมายเลข

ประจำตัวสินคาซ่ึงถือวาเปนภาษาสากล (Global Language) อีกท้ัง    

ผูบริโภคสามารถสืบยอนกลับที่มาของสินคา ทำใหสินคาน้ันมีความ   

นาเชื่อถือยิ่งขึ้น  

เปนการเปดตลาดของสินคาใหกวางข้ึน โดยบารโคดมาตรฐาน

สากลจะชวยระบุถึงที่มาถึงการจดทะเบียนของสินคา โดยผานรหัส

ประเทศที่อยูใน 3 หลักแรกของบารโคด เชน รหัสของประเทศไทย      

ขึ้นตนดวยหมายเลข 885 หรือรหัสของประเทศออสเตรเลียข้ึนตนดวย 

930-939 เปนตน   

ในหลายประเทศทั่วโลกไดนำบารโคดมาตรฐานสากล GS1 มาใช  

ในการจัดการสินคา ซึ่งประเทศเหลาน้ีจะไมนำเขาสินคาท่ีไมมีบารโคด

ที่ไดรับมาตรฐานสากล GS1  ดังน้ันการจดทะเบียนบารโคดใน   

ประเทศไทยจะชวยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกท้ังผูผลิตและ   

ผูจัดจำหนายภายในประเทศ ที่ตองการสงออกสินคาไปยังตางประเทศ 
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Attribute Description Mandatory 

Product Profile 

หมายเลขบารโคดผลิตภัณฑ  
ประเภทผลิตภัณฑ  
ชื่อทางการคา เชน ซารา ไทลีนอล  
รูปภาพยา เพื่อประโยชนสำหรับการบงชี้ตัวผลิตภัณฑ  
ปริมาตรสุทธิ เชน มล. (ml.) ซีซี (CC)  
รูปแบบหนวยนับผลิตภัณฑที่มองเห็นไดดวยตา เชน กลอง ขวด  
หนวยยอยสุดสำหรับการจายยา เชน เม็ด  
ตัวเลขสำหรับการแปลงหนวยสำหรับจายยา เชน 1 กลอง บรรจุ 10 แผง 1 กลอง บรรจุ 100 เม็ด  
ขนาดกวาง ยาว สูง บรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑ  
น้ำหนัก (มีผลตอการจัดพื้นที่สำหรับวาง และการจัดอุปกรณในการขนยาย) เชน น้ำหนัก น้ำเกลือ  
ขอระบุ/ขอควรระวัง ในการเก็บรักษาการควบคุม การเคลื่อนยาย การเก็บรักษาในขณะเคลื่อนยาย  
ชื่อเจาของเครื่องหมายการคาตัวผลิตภัณฑ  
ชื่อผูผลิตยา  
ชื่อผูกระจายสินคา เชน DKSH, Zuellig Pharma 

Barcode No. (SC-ID)  
Product Type  
Trade Name (Product Description)  
Image/Presentation  
Net Content/UOM (Liquid)  
Presentation Unit  
Base Unit  
Conversion Factor  
Dimension/Dimension Unit  
Weight/Weight Unit  
Storage/Handling Instructions  
Brand owner  
Manufacturer  
Distributor 
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§Ò¹àÊÇ¹Ò Healthcare Supply Chain 
การจัดการซัพพลายเชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เปนส่ิงท่ีทุกทานทราบกันดี      

อยูแลววาจะทำใหเกิดประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารจัดการ และสามารถตอบสนอง

ตอความตองการของลูกคาไดอยางดียิ่งข้ึน หากเรานำการจัดการซัพพลายเชนมาใช      

ในธุรกิจอุตสาหกรรมดานการสาธารณสุข และโรงพยาบาลจะทำใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประโยชนตอผูใชบริการ 

CSCMP Thailand Roundtable ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

รวมทั้งโอกาสท่ีจะนำไปใชในดานสาธารณสุข จึงเกิดความรวมมือกับ N-Health หรือ

¡ÒÃÍºÃÁÊÑÁÁ¹ÒàªÔ§» Ô̄ºÑμÔ¡ÒÃ  

“¡ÒÃ¡ÃÍ¡¢ŒÍÁÙÅ Database ã¹ Web application” 
เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2556 ที่ผานมา ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการโซอุปทานสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (Loghealth) และสถาบันรหัสสากล 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ในฐานะองคกรกลางไมแสวงหากำไร ไดมีความรวมมือในดานการจัดการโลจิสติกสของระบบยา โดยใหความสำคัญ      

ถึงการดำเนินงานพัฒนาฐานขอมูลยา และนำไปสูการพัฒนาการแลกเปล่ียนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสในโซอุปทานสุขภาพ ซึ่งไดรับความรวมมือ              

จาก โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลรามาธิบดีเพ่ือการพัฒนาตนแบบในการดำเนินงาน พัฒนาฐานขอมูลกลางที่มีความนาเช่ือถือ ถูกตอง            

ตลอดซัพพลายเชน    จึงไดกำหนดจัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การกรอกขอมูล Database ใน Web Application” ณ Meeting Room 2                

ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ โดยเชิญทางผูประกอบการผูจำหนายยาแกโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลรามาธิบดีเขารวมการอบรมในครั้งนี้ 

Attribute Description Mandatory 

Supply Chain Information 

บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จำกัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพท่ีใหบริการ Shared Service 

ของโรงพยาบาลในเครือหลัก ทางสถาบันรหัสสากลไดเขารวมการเสวนา “Healthcare Supply Chain” ในวันพุธท่ี 

18 กันยายน 2556 เวลา 16.00-18.00 น. ณ หองประชุม 7 R อาคารศูนยเวชศาสตรฟนฟู ศูนยการแพทย              

โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนยวิจัย เพ่ือรวมแลกเปลี่ยนความรูประสบการณจริง ในการนำระบบโลจิสติกสและ

ซัพพลายเชนมาใชในโรงพยาบาล ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้มีผูเขารวมฟงเปนจำนวนมาก 

สมาชิกท่ีสนใจเขารวมเสวนาครั้งตอไปสามารถติดตอมายังทางสถาบันฯ ไดที่ โทรศัพท 0 2345 1206 หรือ          

อีเมล chatchanokl@gs1thailand.org 

GTIN ผลิตภัณฑ  

บารโคดผลิตภัณฑ  

รอบการผลิต  

วันหมดอายุผลิตภัณฑ  

Serial Number เชน วัคซีน 

GTIN  

Barcode  

Lot number  

Expiry Date  

Serial Number (เพิ่ม) 

GS1 HEALTHCARE
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ดังน้ันจึงเห็นไดชัดวา ขอมูลทุกๆอยางตลอดกระบวนการในระบบ 

ซัพพลายเชนของเวชภัณฑ ตั้งแตการผลิตไปจนถึงการจัดจำหนาย

สามารถจัดเก็บได และการจัดการตางๆ ไปจนถึงมือผูปวย ถูกแทนที่

ดวยกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภัยกวา ซึ่งกระบวนการ

เหล านี้ จ ะ ใหป ระ โยชน ต อ ระบบซัพพลาย เชนของ เวช ภัณฑ                  

ที่ถูกกฎหมายและสาธารณสุขของประเทศทุกเวลาท่ีมีการจายยา       

ซึ่งจากเหตผุลขางตน บริษัทยาสามารถสรุปไดดังนี้ 

• การระบุและทำสัญลักษณใหเวชภัณฑโดยการใช GS1 Data 

Matrix ซึ่งรวมขอมูลของเลข GTIN หมายเลขการขนสง วันหมดอายุ 

และหมายเลขลำดับของสินคา 

• หมายเลขลำดับของเวชภัณฑจะกลายเปนตัวชวยเสริมในการ

ระบุและกำจัดปญหาการปลอมสินคา หรือการซ้ือ-ขายสินคาแบบ     

ผิดกฎหมาย ดวยเหตุนี้ทำใหการดำเนินการทำระบบกับเวชภัณฑ        

ที่ราคาแพงนั้นมีความคุมคา 

• การนำระบบการสืบยอนกลับมาปฏิบัติ จะชวยอำนวยความสะดวก

ในดานของการตรวจสอบ ดูแล และควบคุมการใชขอมูลและ

เทคโนโลยีการสื่อสาร 

• โครงการนำร อ งนี้ ไม ไดพิ จารณาถึ งการ เก็บข อ มูลการ              

สืบยอนกลับไปจนถึงการระบุรายช่ือผูปวยท่ีใช เวชภัณฑเหลาน้ี          

ซึ่งขอมูลเหลาน้ีเปนส่ิงสำคัญท่ีตองทราบ และควรมีการพิจารณา      

ในขั้นตอไปของโครงการ 

 

á¹Ç·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò 

จากผลของโครงการ ขอสรุป และเอกสารในโครงการนำรอง 

Medication Traceability INVIMA จะทำรายงานขอมูลเหลาน้ีไปยัง

กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรอการอนุมัติจากสำนักนายกรัฐมนตรี  

จากที่รัฐบาลไดพิจารณาระบบการสืบยอนกลับขอมูลของเวชภัณฑ    

ในประเทศภายในระยะเวลาส้ันๆ นั้น ทำใหทราบวาโครงการน้ี            

มีความเปนไปไดอยางมาก และโครงการน้ีไดพิสูจนใหเห็นแลววาจะ

เปนประโยชนแกประเทศอยางแนนอนที่สุด 

ในข้ันตอนนี้ จะมีการรวมมือกันระหวางผูมีสวนรวมท้ังหมดในกลุม

อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ซึ่งจุดประสงค

ของพวกเขาน้ันมุงเนนการหาวิธีที่ดีที่สุดในการทำใหระบบการสืบยอน

กลับนั้นเปนไปอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพในเชิงพาณิชย 

การนำระบบ National Medication Traceability  มาปฏิบัติ         

ในประเทศโคลอมเบีย โดยการใชมาตรฐาน GS1 จะชวยใหมี       

ความสอดคลองกับประเทศอ่ืนๆ ในแถบภูมิภาค และในอนาคต        

จะทำใหมีความสะดวกในการขยายผลไปยังการควบคุมการนำเขา-    

สงออกเวชภัณฑ (ทั้งในรูปแบบที่ถูกตองและผิดกฎหมาย) 

การนำระบบน้ีมาปฏิบัตินั้นอยูภายใตความคาดหวังท่ีวาจะนำมา  

ซึ่งความปลอดภัย และความสงบสุขมาสูประชาชนชาวโคลอมเบีย       

ที่เปนผูไดรับประโยชนโดยตรง ซึ่งผลจากการปฏิบัตินี้ อาจชวยลด     

การกออาชญากรรมอัน เ กิดจากการซื้ อ -ขายสินค า เวชภัณฑ           

อยางผิดกฎหมายไดอยางมากในอนาคต 

 

μÑÇàÅ¢·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§ 

ตัวชี้วัดดังตอไปนี้ถูกประเมินในระหวางการดำเนินโครงการ 

 • ตัวชี้วัดที่ 1: ความมีประสิทธิภาพในกระบวนการรับ 

  และสงตอขอมูลไปยังเวปไซตการสืบยอนกลับ โดยมาจาก 

  ผูกระจายสินคา 94% 

 • ตัวชี้วัดที่ 2: ความมีประสิทธิภาพในกระบวนการรับ 

  และสงตอขอมูลไปยังเวปไซตการสืบยอนกลับ โดยมาจาก  

  IPS 100% 

 • ตัวชี้วัดที่ 3: ความมีประสิทธิภาพในกระบวนการรับ 

  และสงตอขอมูลไปยังเวปไซตการสืบยอนกลับ โดยมาจาก 

  รานขายยา 84% 

 • ตัวชี้วัดที่ 4: การสืบคนขอมูลเวชภัณฑจากชองทาง 

  การจัดจำหนาย โดย 92% เปนเชิงพาณิชย และ 8%  

  มาจากสถาบันตางๆ 

 • ตัวชี้วัดที่ 5: คำถามสำหรับการตรวจสอบ การดูแล  

  และควบคุม 100% 

GS1 CASE STUDY
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Enabling Technologies 
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สำหรับผูบริโภค คือ ความสามารถในการเลือกซื้อหาสินคา       
หลากหลายท่ีใหม สดเสมอ ไดทุกเวลาท่ีตองการ ในราคาท่ีเหมาะสม 
ไมตองประสบปญหาสินคาที่ตองการขาดตลาด  

สวนผูคาปลีกเองก็ไดรับประโยชน คือชวยในการลดคาใชจาย       
ในการดำเนินการ จากการท่ีลดพ้ืนท่ีในการจัดวางสินคา อีกท้ังยังชวย
ปองกันไมใหมีสินคามากเกินความตองการ สินคาเกาคงคางมาก       
ลดข้ันตอนในการทำงาน ไมตองยุงยากกับการที่ตองจางพนักงาน      
ในการตรวจสอบสินคาคงคลัง หรือโทรศัพทสั่งสินคา ผูคาสามารถ       
มีกำไรเพิ่มขึ้น 

ECR เร่ิมตนคร้ังแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตอมาจึงขยายสูยุโรป
และเอเชีย สำหรับ ECR ประเทศไทย กอต้ังในป พ.ศ. 2540 ขณะท่ี
ประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจตมยำกุง จึงเกิดความรวมมือ
กันระหวางผูผลิต ซัพพลายเออร และผูคาปลีกคาสง เพื่อหาแนวทางใน
การลดตนทุน พรอมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการสงมอบของที่ลูกคาและ
ผูบริโภคตองการในสภาพดี ถูกท่ี ถูกเวลา และในราคาท่ีแขงขันได 
ปจจุบัน ECR ประเทศไทย มีสมาชิกทั้งสิ้น 43 บริษัท  

ที่ผานมา ECR Thailand ไดผลักดันใหสมาชิกดำเนินโครงการความ
รวมมือระหวางคูคา อาทิ โครงการความรวมมือระหวางคูคาในการเพิ่ม
ความแมนยำในการประมาณการยอดขาย โครงการเติมเต็มสินคา
อยางตอเนื่อง โดยมีผูขายเปนผูบริหารสินคาคงคลังใหลูกคา ทั้งทาง
ดานตนน้ำ (Up Stream) หรือ Synchronized Production/Supplier 
Managed Inventory และปลายน้ำ (Down Stream) หรือ Vendor 
Managed Inventory ทำใหสินคาคงคลังมีจำนวนลดลง เปนผลให     
คาใชจายและตนทุนลดลง  

ในปจจุบัน ECR Thailand ไดดำเนินโครงการความรวมมือระหวาง
คูคาเพิ่มเติม อีก 5 โครงการ อาทิ 

โครงการ On Shelf Availability (OSA) เปนโครงการท่ี
ทำงานรวมกันระหวางบริษัทผูผลิต และผูคาปลีกคาสง ไดแก 
Unilever, Nestle, L’oreal, Colgate-Palmolive, CPF, KAO, 
P&G, Tipco, Big C, Tesco Lotus, Siam Makro, TOPS และ 
Central Retail Corporation เปนตน เพื่อลดโอกาสในการ   
สูญเสียการขายดวยการลดระดับปญหาสินคาขาดบนชั้นวาง 
(Out of Shelf) และใหชั้นวางของมีสินคาพรอมสำหรับ       
การเลือกสรรของลูกคาเสมอ 

1 

ECR CORNER
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โครงการ Retail Ready Packaging (RRP) เปนโครงการที่ทำงานรวมกัน
ระหวางบริษัทผูผลิตบรรจุภัณฑ ผูผลิต และผูคาปลีกคาสง ไดแก Loscam 
(Thailand), CHEP (Thailand), ศรีไทยซุปเปอรแวร, LF Logistics ,CPF, 
Dutch Mill, Big C, Tesco Lotus, Siam Makro, TOPS และ Central Retail 
Corporation เปนตน เพ่ือลดตนทุนและ ขั้นตอนในการเคล่ือนยายสินคา     
ตั้งแตโรงงานผลิตจนถึงหนาราน หรือลูกคา ดวยบรรจุภัณฑที่สามารถ        
นำกลับมาใชใหม และบรรจุภัณฑที่พรอมนำเสนอบนพ้ืนท่ีการขายของ     
รานคาปลีกโดยไมจำเปนตองทำการตรวจนับ หรือจัดเรียงสินคาใหม  

โครงการ Optimal Pack Size เปนโครงการที่ทำงานรวม
กันระหวางผูผลิตและผูคาปลีกคาสง ไดแก Colgate-
Palmolive, Unilever, Nestle, KAO และ สหพัฒนพิบูล 
เปนตน เพื่อสรางแนวทางในการกำหนดขนาดลังของสินคา
ที่ เหมาะสมในอุตสาหกรรม โดยมุงเนนประโยชนของ
กระบวนการซัพพลายเชนต้ังแตการผลิตสินคาจนถึงการ   
นำเสนอสินคาบนช้ันวาง ใหมีปริมาณสินคาคงคลัง           
ที่เหมาะสม ลดปญหาสินคาหายในรานคา และเพ่ิมโอกาส
ในการขายสินคา 

 
โครงการ Standard Pallet Height เปนโครงการท่ีทำงาน

รวมกันระหวางผูผลิต ผูคาปลีกคาสง และผูใหบริการขนสง 
ไดแก Nestle, DKSH (Thailand), F&N Dairies (Thailand), 
KAO, P&G, Tipco, สหพัฒนพิบูล, Big C, Tesco Lotus, Siam 
Makro, TOPS, Central Retail Corporation, Sun108 และ 
DHL Supply Chain เพ่ือกำหนดมาตรฐานความสูงของพาเลท
ใหกับอุตสาหกรรมเพ่ือใหมีการใชพื้นท่ีของชั้นวาง (Rack)    
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บสินคาในคลังสินคาไดดีขึ้น 
และชวยใหการใชแรงงานลดลง ทำงานไดคลองมากยิ่งขึ้น 

โครงการ Green Transport เปนโครงการท่ีทำงานรวมกันระหวางผูผลิต  
ผูคาปลีกคาสง และผูใหบริการขนสงไดแก Unilever, Nestle, KAO, Big C 
และ Central Retail Corporation เพื่อพัฒนาระบบสรางเครือขายขนสงสินคา
แบบไมเสียเที่ยวเปลา (Backhaul) เพ่ือลดตนทุนการขนสง และผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม 

2 

4 

5 

3 

ECR Thailand เชื่อมั่นวา แนวความคิด Efficient Consumer Response 
และโครงการความรวมมือระหวางคูคาจะเปนประโยชนตอองคกรของทานใน
การนำไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน การปรับตัว
ตอสภาพเศรษฐกิจ และสรางผลกำไรแกองคกรอยางย่ังยืนได ทั้งนี้ สามารถ
ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.ecrthailand.com และ Facebook: ECR 
THAILAND หรือ สามารถสอบถามขอมูลโดยตรงที่ โครงการ ECR Thailand 
สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
โทรศัพท; 0 2345 1196, 0 2345 1197 อีเมล suraseep@gs1thailand.org, 
mayurintrp@gs1thailand.org 

 

¢Ò¡ÅÑºÃ¶à·Õ่ÂÇà»Å‹Ò 

Manufacturer Retailers 

ECR CORNER
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มีการนำระบบ RFID มาใชในการควบคุมสินคาคงคลัง การขนสงทางไกล 
รวมไปถึงการกระจายสินคา เชน ระบบการกระจายสินคาในรานคาปลีก
ประเภท หางสรรพสินคา และรานสะดวกซื้อ เน่ืองจาก RFID ซึ่งเปนนวัตกรรม
อิเล็กทรอนิกส จะทำใหทราบถึงแหลงท่ีมาของสินคา การติดตามสินคา 
(Tracking) การจัดเก็บและเบิกจายสินคาแบบอัตโนมัติ เพ่ือกอใหเกิด
กระบวนการไหลล่ืนของการเคลื่อนยายสินคาและบริการ การรวบรวม การจัดเก็บ 
และการกระจายสินคา ตั้งแตระดับอุตสาหกรรมตนน้ำไปสูอุตสาหกรรมตอเนื่อง 
จนสินคาน้ันไดมีการเปลี่ยนสภาพเปนสินคาสำเร็จรูป และไดมีการสงมอบ      
ไปจนถึงผูบริโภค ซึ่งเช่ือมโยงกับซอฟตแวรก็จะสามารถเติมเต็มจำนวน       
ของสินคาที่เรียกวา e-Fulfillment หรือนำไปใชในกระบวนการผลิต และระบบ
การสงมอบแบบได ซึ่งจะเห็นไดวานวัตกรรม RFID มีความจำเปนกับภาค      
การผลิตและการคาในอนาคตอยางหลีกเล่ียงไมได โดยปญหาของการจัดการ
ระบบโลจิสติกสที่ผานมา ก็คือการบงชี้สถานภาพของตัวสินคา รายละเอียด    
ของสินคาและสถานะการสงมอบ ถึงจะมีระบบอิเล็กทรอนิกสเขามาก็จำเปน
ตองอาศัยการทำงานของคน ซึ่งนอกจากการทำใหมีความลาชาและยัง         
กอใหเกิดการผิดพลาดในลักษณะที่เปน Human Error 

ปจจุบันไดมีการนำ RFID (Radio Frequency Identification) สำหรับ 
อิเล็กทรอนิกสซีล (Electronic Seal; E-Seal) มาใชงานทางดานโลจิสติกสหรือ
การขนสงสินคาบางแลวแมจะไมแพรหลายมากนัก สวนใหญจะเปนการ        
นำมาใชในการสงสินคาภายในประเทศเทานั้น สวนการนำ E-Seal มาใชเพื่อการ
ขนสงสินคาระหวางประเทศนั้น ยังไมมีหนวยงานใดนำมาใชอยางจริงจัง       
ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากระบบดังกลาวยังมีราคาคอนขางสูงและหนวยงานหลัก 
เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ยังไมสามารถนำมาตรการ CSI (Container 
Security Initiative) และ Secure Trade Lane มาบังคับใชไดอยางจริงจัง 

ในมุมของประเทศไทยไดมีการทดลองนำเทคโนโลยี RFID มาใชเพื่อการ
ขนสงสินคา เชน โครงการอีพอรต (E-Port) ของการทาเรือแหงประเทศไทย     
ซึ่งเปนโครงการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกสในระดับประเทศ      
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกทางดานการคาและธุรกิจ รวมทั้ง
ความมั่นคงปลอดภัยในการคาระหวางประเทศ ซึ่งเปนความรวมมือระหวาง
หนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยการนำ E-Seal มาปดที่ประตูตูสินคาหรือ      
ตูคอนเทนเนอร เพื่อตรวจสอบเสนทางในการขนสงสินคาวามีการออกนอก     
เสนทางหรือลักลอบเปดตูสินคาหรือเปล่ียนสินคาระหวางการขนสงหรือไม    
ตามเง่ือนไขของการขนสงระหวางประเทศ ซึ่งเนนเรื่องความปลอดภัยของ      
ตัวสินคาเปนหลัก และยังชวยลดตนทุนการขนสง  

สำหรับอุตสาหกรรมอาหารไดประยุกตใช RFID รวมกับการขนสงอาหารแชแข็ง   
ซึ่งตองเลือกใช RFID Tag ที่สามารถอานคาไดแมในสภาพท่ีทัศนะวิสัยไมดี   

RFID 
¡Ñºá¹Ç·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹âÅ¨ÔÊμÔ¡Ê� áÅÐ¡ÒÃ¤ŒÒ  

ผูที่สนใจใชงาน RFID ติดตอรับคำปรึกษา และเรียนรูเทคโนโลยีดาน RFID ไดที่ 

สถาบันสงเสริมความเปนเลิศทางเทคโนโลยีอารเอฟไอดีแหงประเทศไทย 

โทรศัพท: (0)-2345-1211, 1213, 1231 อีเมล: rfid.th@gmail.com 

ทนตอความเปยกช้ืน แรงสั่นสะเทือน การกระทบกระแทก สามารถอานขอมูล
ไดดวยความเร็วสูง โดยขอมูลจะถูกเก็บไวในไมโครชิพท่ีอยูในแท็กและ          
เมื่อ RFID เชื่อมตอกับระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคกรโดยรวม 
(Enterprise Resource Planning; ERP) ของคูคาในระบบซัพพลายเชน        
จะทำใหมองเห็นคุณภาพของสินคา ลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ และอายุ
การเก็บรักษาของผลิตภัณฑ ซึ่งเปนผลกระทบท่ีเกิดจากการขาดการควบคุม
อุณหภูมิที่ถูกตองและเหมาะสม รวมถึงความเคล่ือนไหวของสินคาในซัพพลายเชน
ไดเปนอยางดี  

นอกจากนี้ RFID ยังสามารถประยุกตใชในงานเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม
การผลิตแหงอนาคต โดยสามารถนำ RFID มาประยุกตในระบบ Production 
Line เพื่อรับทราบขอมูลการผลิตและการควบคุมคุณภาพไดตลอดเวลา         
ซึ่งสินคาที่ติด RFID Tag เมื่อผานสายพานลำเลียงของระบบการผลิตในโรงงาน 
สงผลใหแตละหนวยงานจะรูวาจะตองทำอยางไร สินคาอะไร จำนวนเทาใด    
จะตองสงไปที่ไหน สงใหใคร และเมื่อใด ซึ่งกอใหเกิดการสงมอบที่เปน Just in 
Time Delivery 
 

¢ŒÍ´Õ¢Í§¡ÒÃ¹ÓÃÐºº RFID ÁÒãªŒ´ŒÒ¹âÅ¨ÔÊμÔ¡Ê�¢Í§ä·Â 

•  ลดตนทุนดานบุคลากรในการดำเนินงาน 
•  ลดขั้นตอนและคาใชจายในการจัดการดานเอกสารที่มีเปนจำนวนมาก 
 ใหนอยลง 
•  เพิ่มประสิทธิภาพในการขนสงสินคา รวมทั้งการลดระยะเวลาท่ีใช 
 ในการขนสงและเพิ่มจำนวนรอบของการขนสงสินคาไดมากขึ้น 
•  มีความรวดเร็วและถูกตองของขอมูลและการขนสง 
•  ลดการสูญหายหรือการสับเปลี่ยนสินคาที่อยูในขั้นตอนของการขนสง 
•  ลดคาใชจายในสวนของการประกันภัยสินคา 
อยางไรก็ดี ยังมีอีกหลายธุรกิจที่เร่ิมนำเทคโนโลยี RFID ไปใชกันอยาง     

แพรหลาย ซึ่งเปนผลมาจากแนวโนมราคา RFID ที่เริ่มถูกลง และการที่    
ประเทศไทยจะกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งมีความจำเปน
อยางย่ิงที่จะตองนำเอาเทคโนโลยีเหลาน้ีมาใชเพ่ือชวยในเรื่องการลดตนทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจแขงกับตางชาติดวย 

 

»¯ÔàÊ¸äÁ‹ä´ŒÇ‹Òà·¤â¹âÅÂÕ RFID ¹Ñ้¹à»š¹à·¤â¹âÅÂÕÊÓËÃÑºÃÐººâÅ¨ÔÊμÔ¡Ê�·Õ่¡ÓÅÑ§ÁÒáÃ§à»š¹ÍÂ‹Ò§ÁÒ¡ã¹»ÃÐà·Èä·Â¢³Ð¹Õ้ â´Âà©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õ่

à¡Õ่ÂÇ¡ÑºâÅ Ô̈ÊμÔ¡Ê �à¾×่ÍãËŒ¡ÒÃà¤Å×่Í¹ÂŒÒÂ ¨Ñ´à¡ ็º áÅÐ¡ÃÐ¨ÒÂÊÔ¹¤ŒÒà»š¹ä»ÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ·Ñ้§àªÔ§àÇÅÒ áÅÐ»ÃÐËÂÑ´μŒ¹·Ø¹ â´Â»˜¨ Ñ̈Â

ÊÓ¤ÑÞ¨ÐμŒÍ§¹ÓÃÐººâÅ Ô̈ÊμÔ¡Ê�ã¹»̃¨ Ø̈ºÑ¹ä»ÊÙ‹ÃÐºº·Õ่à»š¹ÍÔàÅ็¡·ÃÍ¹Ô¡Ê � ·Õ่àÃÕÂ¡Ç‹Ò e-Logistics ÁÒ»ÃÐÂØ¡μ�ãªŒã¹ Œ́Ò¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ   

¤ÅÑ§ÊÔ¹¤ŒÒáÅÐÊÔ¹¤ŒÒ¤§¤ÅÑ§ (Warehouse and Inventory Management)  

RFID CORNER
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เอื้อเฟอขอมูลโดย: ศูนยวิจัยกสิกรไทย 

áÃ§§Ò¹¹Ñºà»š¹ÀÒ¤Ê‹Ç¹·Õ่ÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞÍÂ‹Ò§ÂÔ่§ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§ä·Â ÍÕ¡·Ñ้§à»š¹Ë¹Ö่§ã¹μÑÇá»ÃËÅÑ¡·Õ่ÁÕ¼Åμ‹Í¡ÒÃ¡ÓË¹´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶    

ã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ã¹ÃÐ´ÑºÍØμÊÒË¡ÃÃÁáÅÐμ‹Íà¹×่Í§ÁÒÂÑ§ÃÐ Ñ́º»ÃÐà·È â´Âà©¾ÒÐÍÂ‹Ò§ÂÔ่§ àÁ×่Íä·Â¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂà¾×่Í¹ºŒÒ¹ÍÕ¡ 9 »ÃÐà·Èã¹àÍàªÕÂ-        

μÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãμŒ¡ŒÒÇà¢ŒÒÊÙ‹¤ÇÒÁà»š¹»ÃÐªÒ¤ÁàÈÃÉ°¡Ô¨ÍÒà«ÕÂ¹ (ASEAN Economic Community: AEC) ÍÂ‹Ò§ÊÁºÙÃ³�ã¹»‚ 2558 «Ö่§ä·Â¤§μŒÍ§

à¼ªÔÞ¡Ñº¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ã¹ÀÙÁÔÀÒ¤à¾×่Íª‹Ç§ªÔ§àÁ็´à§Ô¹Å§·Ø¹¨Ò¡μ‹Ò§ªÒμÔáÅÐ¡ÒÃ¤§¤ÇÒÁä´Œà»ÃÕÂºã¹¡ÒÃà»š¹°Ò¹¡ÒÃ¼ÅÔμ¢Í§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁÊÓ¤ÑÞ ´Ñ§¹Ñ้¹ 

à¾×่ÍàμÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁÃÑºÁ×Íμ‹ÍÀÒÇ¡ÒÃ³ �´Ñ§¡Å‹ÒÇ Ö̈§¨Óà»š¹ÍÂ‹Ò§ÂÔ่§·Õ่·Ø¡ÀÒ¤Ê‹Ç¹¨Ð·Ó¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨μ‹ÍÊ¶Ò¹¡ÒÃ³ �μÅÒ´áÃ§§Ò¹ÍÒà«ÕÂ¹áÅÐ Ø̈´Â×¹      

¢Í§áÃ§§Ò¹ä·Â ÍÑ¹¨Ðà»š¹»ÃÐâÂª¹ �ã¹¡ÒÃÇÒ§á¼¹¡ÅÂØ·¸ �à¾×่ÍàÃ‹§¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐáÃ§§Ò¹áÅÐÃÑ¡ÉÒÊ¶Ò¹ÀÒ¾¢Í§μÅÒ´áÃ§§Ò¹ä·ÂãËŒÊÒÁÒÃ¶á¢‹§¢Ñ¹ä´Œ    

ã¹ÀÙÁÔÀÒ¤ 

¨Ø´à´‹¹¢Í§μÅÒ´ÍÒà«ÕÂ¹ 

อาเซียนเปนภูมิภาคท่ีมีความโดดเดนอยางย่ิงในดานจำนวนแรงงาน โดย  

ในป 2556 อาเซียนมีกำลังแรงงานอยูราว 420 ลานคน หรือคิดเปนสัดสวนถึง

รอยละ 70 ของประชากรท้ังหมดในภูมิภาค อีกท้ังยังมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึนอีก 

ในอนาคต สะทอนจากอัตราการเกิดท่ียังอยูสูงกวาระดับทดแทนในหลายประเทศ 

นอกจากน้ี อาเซียนยังมีตนทุนแรงงานที่สามารถแขงขันไดเม่ือเทียบกับญ่ีปุน 

เกาหลีใต และไตหวันที่เปนฐานการผลิตสินคาอุตสาหกรรมหลักในเอเชีย 

เม่ือเปรียบเทียบตัวช้ีวัดดานแรงงานที่สำคัญพบวา สถานะของ            

ตลาดแรงงานไทยในภาพรวมอยูในระดับกลางเม่ือเทียบกับเพ่ือนบาน           

ในภูมิภาคอาเซียน โดยแมวาแรงงานไทยจะมีจุดเดนในการทำงานท่ีตองอาศัย

ความละเอียดและความคิดสรางสรรค แตไทยก็เสียเปรียบอินโดนีเซียและ     

กลุมประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร และเวียดนาม) ในดาน

จำนวนแรงงานและตนทุนคาแรง ออนดอยกวาฟลิปปนสในดานภาษา         

และตามหลังสิงคโปร/มาเลเซียในดานคุณภาพและผลิตภาพแรงงาน 

อยางไรก็ตาม จำนวนแรงงานและตนทุนคาจางท่ีแขงขันไดคือ จุดเดน     

ของตลาดอาเซียน ขณะท่ีสถานะตลาดแรงงานไทยอยูในระดับกลางเม่ือเทียบกับ

เพื่อนบานในภูมิภาค 

กลาวโดยสรุป แรงงานเปนหนึ่งในปจจัยสำคัญนอกเหนือจากปจจัยทุนและ

เทคโนโลยี ที่เปนตัวกำหนดระดับศักยภาพของเศรษฐกิจไทย (Potential 

Growth) ตลอดจนความสามารถในการแขงขันของประเทศในระยะขางหนา   

ดังนั้น หากวาไทยตองการรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจใหอยูในระดับ

ใกลเคียงกับศักยภาพท่ีประมาณรอยละ 5 ตอป ทามกลางโจทยทาทาย       

รอบดาน ทั้งผลิตภาพทุนท่ีชะลอตัวลงตามการสะสมทุน ระดับเทคโนโลยี         

ที่ยังตองพัฒนา และกำลังแรงงานท่ีแทบไมเพ่ิมขึ้น (อีกท้ังตองอาศัยเวลา      

อีกระยะใหญในการเพ่ิมอัตราการขยายตัวของกำลังแรงงาน) ก็คงหลีกเล่ียง   

ไมไดที่จะตองเรงเพ่ิมผลิตภาพแรงงานของประเทศผานการยกระดับคุณภาพ

แรงงาน ซึ่งตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติ         

ที่เปนรูปธรรม โดยเฉพาะภาครัฐบาล ที่ตองทำหนาท่ีเปนแกนกลาง      

สรางความสอดคลองระหวางการผลิตบุคลากรและเปาหมายการพัฒนา

ประเทศ จัดต้ังหนวยงานกลางที่มีหนาท่ีในการพัฒนาผลิตภาพปจจัย     

การผลิต ควบคูไปกับการกระตุนใหผูใชแรงงานและผูประกอบการ            

มีความต่ืนตัวในการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน ตลอดจนมีนโยบาย          

ดานสวัสดิการแรงงาน และแรงงานตางดาวที่ชัดเจน 

ä·ÂμŒÍ§àÃ‹§à¾Ô่Á¤Ø³ÀÒ¾áÃ§§Ò¹à¾×่ÍãËŒá¢‹§¢Ñ¹ä´Œã¹ÂØ¤ AEC 

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �μÅÒ´áÃ§§Ò¹ä·Âã¹ÍÒà«ÕÂ¹... 

¨Ø´à´‹¹μÅÒ´áÃ§§Ò¹¢Í§ªÒμÔÊÁÒªÔ¡ÍÒà«ÕÂ¹ 

GS1 BREAKTHROUGH
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PRODUCT FOCUS

à§×่Í¹ä¢ 

• คอลัมน 4 สี จำนวน 2 หนา A4 มี
พื้นท่ีโฆษณา จำนวน 6 ตำแหนง แตละ
ตำแหนง มีพื้นที่เทากับ 1/3 ของหนา A4  

• สมาชิกแตละราย สามารถโฆษณา
สินคาได 1 ตำแหนง เทานั้น ไมสามารถ   
ซื้อพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมได เน่ืองจากสถาบันฯ 
ตองการกระจายสิทธ์ิใหกับสมาชิกรายอื่น
อยางเทาเทียมกัน 

• ในพื้นที่ 1 ตำแหนง สามารถลงรูปได
จำนวน 1 รูป พรอมท้ังขอความโฆษณา
สินคา ไมเกิน 5-7 บรรทัด โดยใชแบบ         
ตัวอักษร Angsana New ขนาด 14  

• อัตราคาโฆษณาพิเศษสำหรับสมาชิก 
2,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%) 
สำหรับการโฆษณา 1 ตำแหนง ตอการลง
โฆษณา 1 ครั้ง  

PR 
CHANNEL 

Ê¶ÒºÑ¹ÃËÑÊÊÒ¡Å ä´ŒÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´·ÓÇÒÃÊÒÃ GS1 Thailand 

Newsletter ÁÒÍÂ‹Ò§μ‹Íà¹×่Í§ à¾×่Íà¼Âá¾Ã‹¢ŒÍÁÙÅ ¤ÇÒÁÃÙŒ ¢‹ÒÇÊÒÃμ‹Ò§æ          

ãËŒ¡ÑºÊÁÒªÔ¡áÅÐ¼ÙŒÊ¹ã¨·Ñ่Çä» ÁÕÂÍ´¡ÒÃ¾ÔÁ¾ �¤ÃÑ้§ÅÐ 12,000 ©ºÑº            

â´Â·Ò§·Ò§Ê¶ÒºÑ¹Ï ·Ó¡ÒÃà¾Ô่Á¤ÍÅÑÁ¹ � Product Focus Å§ã¹ÇÒÃÊÒÃ        

¢Í§Ê¶ÒºÑ¹Ï «Ö่§ÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒÃ¶â¦É³ÒÊÔ¹¤ŒÒ¢Í§ÊÁÒªÔ¡ä´Œã¹           

ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ !!!  

Ê¹ã¨μÔ´μ‹Í: ¤Ø³ÊØ¤¹¸ �·Ô¾Â � Ê¶ÒºÑ¹ÃËÑÊÊÒ¡Å  

â·Ã. 0 2345 1198 E-mail: sukonthipw@gs1thailand.org 

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย จัดพ้ืนท่ีแสดงสินคาภายในบริเวณสถาบันฯ     

เพื่อหมุนเวียนใหสมาชิกของสถาบันฯ ไดนำสินคามาประชาสัมพันธ   
หากสมาชิกทานใดสนใจ สามารถสงผลิตภัณฑมารวมจัดแสดงโดยไมจำกัดจำนวน!  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ : 

คุณณิชกานต อุชชิน  

โทรศัพท: 0 2345 1192     อีเมล: nichakanu@gs1thailand.org  

เงื่อนไข 

• ฟรี! ไมมีคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

• พิจารณาการนำสินคาขึ้นแสดงโชวตามลำดับการยื่นเรื่อง  

• จัดแสดงสินคาใหเปนระยะเวลา 1 เดือน หรือมากกวานั้น 

• ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บสินคาที่นำมาจัดแสดง  

»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÊÔ¹¤ŒÒ¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹ÃËÑÊÊÒ¡Å 

PRODUCT SHOWCASE

ÇμÑÇÇÇÍÂÇÍÂÂÒ§Ò
ÇÍÂ‹
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ËÅÑ¡ÊÙμÃ¡ÒÃÍºÃÁ Á¡ÃÒ¤Á – ÁÕ¹Ò¤Á 2557  

เพ่ือสงเสริมใหผูประกอบการท่ีขึ้นทะเบียนบารโคด สามารถนำหลักเกณฑขอกำหนดตางๆ ของการสรางและการนำบารโคดไปใชอยางถูกตอง เปนไป
ตามมาตรฐาน ทางสถาบันฯ จึงกำหนดใหสมาชิกรายใหมทุกรายตองผานการอบรม “การประยุกตใชบารโคดมาตรฐานสากล GS1 ในการบริหารจัดการ
สินคาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด” สำหรับสมาชิกรายใหม ลงทะเบียนและเขาอบรมภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจากวันที่ไดรับอนุมัติเปนสมาชิก 

¼ÙŒÊ¹ã¨ÊÒÁÒÃ¶´ÒÇ¹ �âËÅ´ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´áÅÐÊÓÃÍ§·Õ่¹Ñ่§ä Œ́·Õ่ www.gs1thailand.org  

ËÃ×Í·Õ่½†ÒÂ½ƒ¡ÍºÃÁ 0-2345-1196 , 1198 

·Ò§Ê¶ÒºÑ¹Ï ¨Ñ´â»Ãá¡ÃÁ¡ÒÃÍºÃÁμ‹Ò§æ ã¹ª‹Ç§à ×́Í¹Á¡ÃÒ¤Á – ÁÕ¹Ò¤Á 2557 ´Ñ§¹Õ้ 

¼ÙŒÊ¹ã¨ÊÒÁÒÃ¶´ÒÇ¹ �âËÅ´ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´áÅÐÊÓÃÍ§·Õ่¹Ñ่§ä Œ́·Õ่ www.gs1thailand.org  

* สมาชิกเกาที่สมัครเกิน 2 เดือนหากตองการเขารวมอบรมเสียคาใชจายทานละ 500 บาท 
** หลักสูตร E-Learning เปนหลักสูตรในรูปแบบใหม เรียนรูผาน http://learn.gs1.org หากลงครบทั้ง 7 หลักสูตร และผานการทดสอบ 100%  
 จะไดรับใบประกาศนียบัตรจาก GS1 สำนักงานใหญ กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยียม 
*** สมาชิก GS1 และสภาอุตสาหกรรมหากลงครบ 7 หลักสูตร ไดรับสวนลดเพิ่มอีก 35% สำหรับบุคคลทั่วไปลด 10% 

ËÅÑ¡ÊÙμÃ à¹×éÍËÒËÅÑ¡ÊÙμÃ ÇÑ¹·Õè¨Ñ´ ÍÑμÃÒ¤‹ÒÍºÃÁ 

ความรูเบ้ืองตนการใชมาตรฐานสากล 

GS1 Barcode ในธุรกิจ 

 

 

การประยุกตใชบารโคดมาตรฐานสากล 

GS1 ในการบริหารจัดการสินคาใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

 

 

การประยุกตใชและตรวจสอบคุณภาพ

บารโคดเพื่อการใชงานอยางมี 

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

E-Learning** 

 

- แนะนำเกี่ยวกับ GS1 และ สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) 

- ภาพรวมของระบบมาตรฐานสากล GS1 

- ประโยชนการใชบารโคดมาตรฐานสากล GS1 

- สิทธิประโยชนในการสมัครสมาชิกสถาบันรหัสสากล 

- บารโคดมาตรฐานระบบ GS1 

- โครงสรางเลขหมายบารโคดมาตรฐาน GS1 System 

- การกำหนดเลขหมายประจำตัวสินคา 

- การประยุกตบารโคดมาตรฐาน GS1-128 

- GS1- 128  Application Identifiers (AI’s) 

- การจัดการซัพพลายเชนในแบบจำลอง 

- การกำหนดเลขหมายบริษัท เลขหมายประจำตัวสินคา 

- การเลือกวิธีการจัดพิมพและคุณลักษณะของเครื่องสแกนบารโคด 

- การเลือกใชบารโคดใหเหมาะกับผลิตภัณฑ 

- ขอกำหนดและเทคนิคการใชบารโคด 

- มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพบารโคด 

- วิธีการตรวจสอบคุณภาพบารโคดเพื่อการใชงานจริง   

- Introduction to GS1 

- GS1 Barcodes 

- Barcode Quality 

- GS1 Application Identifiers & ID Keys 

- GTIN Allocations for FMCG 

- GS1 Barcode Applications – Logistics Units 

- GS1 Barcode Applications –Trade Items 

29 ตุลาคม 

26 พฤศจิกายน 

24 ธันวาคม 

 

07, 14, 21 

มกราคม 

04, 11, 18 

กุมภาพันธ 

04, 11, 18 

มีนาคม 

 

 

 

30 มกราคม 

28 มีนาคม 

 

 

 

 

ภายใน 6 เดือน

นับตั้งแต 

ลงทะเบียน

อบรม 

 

บุคคลทั่วไป: ฟรี 

 

 

 

สมาชิกGS1 :  ฟรี*  

บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท 

 

 

 

 

สมาชิก GS1  

และสภาอุตสาหกรรม :  

1,600 บาท 

บุคคลทั่วไป :  

2,000 บาท 

 

 

สมาชิก GS1  

และสภาอุตสาหกรรม :  

5,740 บาท*** 

บุคคลทั่วไป : 

 8,200 บาท 

ËÅÑ¡ÊÙμÃ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃâÅ¨ÔÊμÔ¡Ê�áÅÐ«Ñ¾¾ÅÒÂàª¹ 

R1_GS1_Vol21_No1_p37_Pro3.indd   37R1_GS1_Vol21_No1_p37_Pro3.indd   37 1/3/14   11:42:37 AM1/3/14   11:42:37 AM



38GS1 Thailand newsletter

ขณะท่ีเง่ือนไขสำคัญท่ีตองติดตามและอาจมีผลตอทิศทางการสงออกของไทย     

ยังคงอยูที่การฟนตัวของเศรษฐกิจหลักในโลก และเหตุการณทางการเมืองท่ีอาจสงผล

ตอบรรยากาศความเชื่อม่ันดานปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจในประเทศ นอกจากนี้

โจทยทาทายในระยะตอไปยังคงอยูที่ประเด็นความสามารถทางการแขงขัน ซึ่ง            

ผูประกอบการไทยควรเนนการปรับตัวเพ่ือสรางความแข็งแรงและยืดหยุนทางธุรกิจ 

เพื่อใหสามารถรอดพนจากทุกอุปสรรคไปไดอยางราบรื่น 

แมสัญญาณการขยายตัวของการสงออกไทยจะยังไมปรากฏขึ้นอยางชัดเจนหรือ

พรอมเพรียงกันเมื่อยางเขาสูชวงปลายป 2556 (ในชวง 9 เดือนแรกของป 2556         

การสงออกบันทึกมูลคา 1.72 แสนลานดอลลารสหรัฐฯ หรือขยายตัวเพียงรอยละ 0.05 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน (Year-on-Year; YoY)) แตศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา 

ในป 2557 ที่กำลังจะมาถึงน้ัน การสงออกของไทยจะมีภาพการปรับตัวในเชิงบวกได

เม่ือเทียบกับในป 2556 และจะเปนแรงสงสำคัญสำหรับการขยายตัวทาง       

เศรษฐกิจไทยในชวงป 2557 

 

¡ÅØ‹ÁÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉμÃ·Õ่¹‹Ò¨Ð¿„œ¹μÑÇ´Õ¢Ö้¹ ËÅÑ§¶Ù¡»˜¨ Ñ̈Âà©¾ÒÐ¡´´Ñ¹ãËŒ»ÃÐÊº

¡ÑºÀÒÇÐË´μÑÇã¹»‚ 2556 ซึ่งไดแก  

กุง: คาดวาปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบกุงที่เกิดจากโรคตายดวน (Early Mortality 

Syndrome; EMS) นาจะทยอยคล่ีคลายจากความรวมมือของผูประกอบการ            

ในอุตสาหกรรมกุงและภาครัฐ ซึ่งจะมีผลทำใหกำลังการผลิตสินคากุงสงออกกลับสู

ภาวะที่เปนปกติมากข้ึนไดในป 2557 นอกจากน้ี ดวยราคากุงสงออกของไทยที่ยัง       

มีความไดเปรียบเมื่อเทียบกับคูแขงอยางเวียดนาม อินโดนีเซีย และอินเดีย กอปรกับ

ไทยยังไมถูกเรียกเก็บภาษีตอบโตการทุมตลาด Anti-Dumping (AD) จากสหรัฐฯ 

(แตกตางกับจีน เวียดนาม และอินเดีย ที่ถูกเรียกเก็บภาษี AD ในอัตรารอยละ 0-22.58 

ÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉμÃá»ÃÃÙ» 
Ë¹Ö่§ã¹¡ÅØ‹Á¸ØÃ¡Ô¨ËÅÑ¡...¢Ñºà¤Å×่Í¹¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ä·Âã¹»‚ ’57 

¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡¢Í§ä·Âã¹»‚ 2557 ¹‹Ò¨ÐÁÕâÍ¡ÒÊ»ÃÑºμÑÇ´Õ¢Ö้¹´ŒÇÂÍÑμÃÒ¡ÒÃ¢ÂÒÂμÑÇ»ÃÐÁÒ³ÃŒÍÂÅÐ 7.0 

(¡ÃÍº»ÃÐÁÒ³¡ÒÃÃŒÍÂÅÐ 5.0-9.0) â´ÂÁÕÊÒàËμØËÅÑ¡ 4 ´ŒÒ¹ ä´Œá¡‹ 1) »˜¨¨ÑÂà©¾ÒÐ·Õ่Ê‹§¼Å¡ÃÐ·º

μ‹ÍÊÔ¹¤ŒÒÊ‹§ÍÍ¡ËÅÒÂÃÒÂ¡ÒÃàÁ×่Í»‚ 2556 ¹‹Ò¨Ð¤ÅÕ่¤ÅÒÂä»ã¹·Ò§·Õ่´Õ¢Ö้¹ â´Âà©¾ÒÐ¡ÅØ‹ÁÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉμÃ 

2) ¡ÒÃ¿„œ¹μÑÇ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¤Ù‹¤ŒÒËÅÑ¡¢Í§ä·Â 3) ÃÒ¤ÒÊÔ¹¤ŒÒâÀ¤ÀÑ³±�¡ÒÃà¡ÉμÃâ´ÂÊ‹Ç¹ãËÞ‹¹‹Ò¨Ð

¼‹Ò¹¾Œ¹¨Ø´μ่ÓÊØ´ä»áÅŒÇ áÅÐ 4) ÍØμÊÒË¡ÃÃÁºÒ§¡ÅØ‹ÁÁÕá¼¹¢ÂÒÂà¾Ô่Á¡ÓÅÑ§¡ÒÃ¼ÅÔμà¾×่ÍÊ‹§ÍÍ¡

รอยละ 0-25.76 และรอยละ 0-3.49 ตามลำดับ) ทำใหไทยนาจะมีโอกาสกลับมา

เปนผูนำการสงออกกุงไปยังตลาดสหรัฐฯ ซึ่งเปนตลาดหลัก ถึงแมวาไทยจะ         

ไมมีความไดเปรียบจากกรณีการรอดพนการถูกเรียกเก็บภาษี Countervailing 

Duties (CVD) เชนเดียวกับอีก 6 ประเทศผูสงออกกุงหลักไปยังสหรัฐฯ ก็ตาม 

ประเด็นดานแรงงานยังคงเปนความทาทายท่ีตองจับตา ซึ่งลาสุดผูเก่ียวของ    

ไดรวมกันลงนามประกาศเจตจำนงการหยุดใชแรงงานประมงผิดกฎหมาย        

ขณะเดียวกันก็ไดรวมกันพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการใชแรงงานท่ีดี (Good 

Labour Practice: GLP) สำหรับทั้งสายการผลิต ทั้งนี้ หากไทยสามารถสราง   

ความเชื่อมั่นใหกับผูนำเขา ดวยการหลุดพนจากการถูกจัดใหอยูในกลุมบัญชี Tier 

2 Watch List ในรายงานสถานการณการคามนุษยของสหรัฐฯ ก็นาที่จะเสริมภาพ

การปรับตัวในเชิงบวกใหกับอุตสาหกรรมกุงสงออกของไทยในระยะตอๆ ไป 

ไกเนื้อ: การตอบรับในคุณภาพสินคาไกเน้ือของไทย ทั้งไกสดแชเย็นแชแข็ง 

และไกแปรรูปจากคูคาหลักท่ียังคงมีอยูอยางตอเนื่อง นาจะชวยสนับสนุน         

การสงออกไกเน้ือของไทยในป 2557 ใหมีภาพท่ีสดใสขึ้น จากในป 2556 ที่กำลัง  

การผลิตบางสวนไดรับผลกระทบจากการหยุดชะงักในกิจการของผูเลนรายใหญ   

ในตลาด นอกจากนี้ การที่สิงคโปรเปดตลาดนำเขาไกสดแชเย็นแชแข็ง รวมถึง

สนับสนุนการนำเขาไกปรุงสุกจากไทย เม่ือเดือนตุลาคม 2556 คาดวาจะชวยให

ไทยสงออกไกเนื้อทุกประเภทไปสิงคโปรไดมากขึ้น เนื่องจากเมื่อเทียบกับคูแขงหลัก

ในตลาดสิงคโปร คือ บราซิล สหรัฐฯ และอารเจนตินา ไทยถือวามีความไดเปรียบ

ในดานระยะเวลาการขนสงมากกวา อีกท้ังการที่สิงคโปรซึ่งเปนประเทศท่ีมี      

ความเขมงวดดานสุขอนามัยคอนขางมาก กลับมานำเขาไกสดแชเย็นแชแข็ง     

จากไทย ก็นาจะชวยสรางความเช่ือม่ันดานคุณภาพใหสินคาไทย และทำใหคูคา 

ในอีกหลายประเทศโดยเฉพาะญ่ีปุน สนใจกลับมานำเขาไกสดจากไทยอีกคร้ังใน

อนาคต อน่ึง หลังการเดินทางเขามาตรวจสอบโรงงานในไทยในชวงเดือนมีนาคม 

2556 ปจจุบันทางการญ่ีปุนอยูระหวางการรางรายงานประเมินความเสี่ยงจาก    

การยกเลิกมาตรการหามนำเขาสัตวปกจากไทย ซึ่งเบื้องตนทางการไทยคาดวา

กระบวนการพิจารณาทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2557 ทั้งนี้ หากเปน

ไปตามกำหนด การกลับมาอนุญาตนำเขาไกสดแชเย็นแชแข็งจากไทยของญี่ปุน 

จะยิ่งชวยสนับสนุนภาพการสงออกไกเนื้อของไทยในป 2557 มากขึ้น 
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