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ÊÇÑÊ´Õ·‹Ò¹ÊÁÒªÔ¡ã¹äμÃÁÒÊ 2 ¤ÃÑº 

กาวสูไตรมาสที่สองแบบรวดเร็วในป 2557...แนวโนมของทีวีดิจิตอลยังคงเปนที่นาจับตามอง แมวาภาพรวม
อุตสาหกรรมเครื่องรับโทรทัศนตั้งแตตนป 2556 ที่ผานมา จะไดรับผลกระทบจากการชะลอการซ้ือเคร่ืองรับโทรทัศนของ  
ผูบริโภค เน่ืองจากผูบริโภคตางรอดูความชัดเจนในเร่ืองของการเปลี่ยนผานสูระบบทีวีดิจิตอลจากสำนักงาน              
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) วาจะมีความชัดเจน
อยางไร ซึ่งก็ไดทำการประมูลผานไปเปนที่เรียบรอยแลว และเตรียมจะเปดตัวสูสาธารณะในเร็ววันนี้  

รูปแบบการคาปลีกท่ีผูบริโภคมีพฤติกรรมในการซ้ือเปลี่ยนแปลงไปซ่ึงใหความสำคัญกับอินเตอรเน็ตหรือเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกสมากขึ้น ทั้งน้ีเพราะไสฟไตลและความตองการของคนยุคใหมเปล่ียนไปจากเดิม ผูคาปลีกจึงตองปรับตัว     
ใหรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น เพ่ือตอบสนองความตองการในดานตางๆ อีกทั้งอุปสรรคในหลายๆ ดาน ที่ตองปรับ
เพื่อเตรียมความพรอมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล 

นอกจากนี้ยังนำความรูจากการประชุม Global Forum: Celebrating 40 Years, Shaping a New Future Together 
ณ กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม ที่ทาง GS1 Thailand ไดมีโอกาสเขารวม ซึ่งภายในงานนั้นใหทั้งความรู และความสนุก
ในคราวเดียว...แลวอยาลืมติดตามเนื้อหาอ่ืนๆ ภายในฉบับน้ีของเราท่ีรับรองความเขมขน มีประโยชนเหมือนเชนเคย 
ขอบคุณครับ 
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Global Forum 

17-21 February 2014 @ Crowne Plaza, Brussels, Belgium 

Celebrating 40 Years,  
Shaping a New Future Together 

ขอมูลโดย:  คุณมยุรินทร เพชรชัด 

 คุณฉัตรชนก ลุผักชี 

3GS1 Thailand newsletter

GS1 GLOBAL NEWS

GS1_Vol22_No2_p3-5_Pro3.indd   3GS1_Vol22_No2_p3-5_Pro3.indd   3 3/20/14   2:55:02 PM3/20/14   2:55:02 PM



4GS1 Thailand newsletter

GS1 Welcome & Opening Plenary 

• GS1 Leaders Welcome & Opening Remarks  

 Miguel Lopera, President & CEO of GS1 

ไดย้ำถึงความสำเร็จของ GS1 ที่กาวมาถึง 40 ป มุงมั่น

พัฒนาตามวิสัยทัศนขององคกร คือ การพัฒนาภาษาทาง

ธุรกิจใหมีความเปนสากล ตอบสนองการทำงานของธุรกิจ      

ทั้งขนาดใหญและขนาดยอม ดังคำที่วา “See“See one Vision 

SpeakSpeak with one Voice and ActAct as one Organization” 

โดยในการประชุมในครั้งน้ี ถือเปนการแลกเปล่ียนความเห็น

และประสบการณในการประยุกตใชมาตรฐานแตละประเทศ 

Miguel Lopera  
President & CEO of GS1  

Tim Smucker 
The J.M. Smucker Company,  

Chairman of the Board &  
Vice-Chairman of GS1 

หลากหลายเช้ือชาติ โดยมีจำนวนผูเขารวมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง           

ในป 2557 กลยุทธใหมที่เกิดขึ้น!! คือ การรับมือกับการเปล่ียนแปลง   

ในยุคผูบริโภคดิจิตอล (Digital customer) ที่มีพฤติกรรมการบริโภค      

ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 Tim Smucker, The J.M. Smucker Company, Chairman of 

the Board & Vice-Chairman of GS1  

หากการนำบารโคดมาใชเปนเรื่องที่ยุงยากและซับซอน เราคง          

ไมพบบารโคดตามหางสรรพสินคารายใหญอยางในทุกวันน้ี โดย

บทบาทของมาตรฐาน GS1 ถือเปนประตูในการเช่ือมโยงขอมูลและ            

การประสานความรวมมือระหวางองคกรไดอยางท่ัวถึงกันท่ัวโลก 

ครอบคลุม 150 ประเทศ กวา 2 ลานบริษัท 25 ภาคอุตสาหกรรม        

ซึ่งองคกร GS1 ที่มีในกวา 112 ประเทศท่ัวโลกไดมีการประสาน     

ความรวมมือกันอยางตอเนื่องและมีความสามารถหลัก (Core 

Competency) 4 ขอรวมกัน อันไดแก 1) การพัฒนามาตรฐานที่มี 

ความเปนสากล ใหมีความสะดวกตอการประยุกตใชในภาคอุตสาหกรรม 

2) การกำหนดเลขหมายสำหรับการบงช้ีที่ตั้ง และสินคาผานระบบท่ีมี

ความนาเชื่อถือ 3) เครือขายท่ีมีความเปนสากล 4) การส่ือสารระหวาง

วัฒนธรรมที่หลากหลาย  

• GS1 Priorities and Global Update - Key Initiatives and 

Strategy Overview  

 Miguel Lopera ไดกลาวเพ่ิมถึง Retail/Consumer Packaged 

Goods – GS1 Source หรือในช่ือเดิม GS1 Trust Source of Data    

ทาง GS1 ไดมีความรวมมือกับองคกรที่ทำหนาท่ีพัฒนาเทคโนโลยี     

ในมือถือ (Open Mobile Alliance : OMA) เพื่อพัฒนามาตรฐานในการ

อานตัวสัญลักษณตามมาตรฐาน GS1 บนโทรศัพทมือถือ   

Healthcare – U.S. Food & Drug Administration (FDA) ได   

มอบหมายให GS1 เปนผูกำหนดหมายเลขประจำตัวเครื่องมือแพทย 

Unique Device Identification (UDI) อยางถูกตองตามกฎหมาย     

แตเพียงผูเดียว ถึงแมจะเปนเพียงกฎหมายภายในประเทศสหรัฐอเมริกา 

แตถือวามีบทบาทท่ีสำคัญ เน่ืองจากบริษัทท่ีตองการจำหนาย      

เครื่องมือแพทยสูประเทศอเมริกาจำเปนตองปฏิบัติ 

Emerging Sector – อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแตงกาย ถือเปน 

Sector ที่มีการใชงานเทคโนโลยี RFID ที่แพรหลายอยางรวดเร็ว และ 

มีการตีพิมพคูมือการใชงานที่เกี่ยวของในหลายประเทศ 

 

GS1 in Transport & Logistics Plenary: Achieving 

visibility in Transport & Logistics  

• Welcome & Introduction GS1 Transport & Logistics Bo 

Raattamaa, CEO, GS1 Sweden  

Transport & Logistics Global Update: เพื่อความสามารถในการ

ติดตามขอมูล ซึ่งในขณะน้ี GS1 ในแตละประเทศท่ีไดรับการประสาน

ไปยังกรมศุลกากรตามประเทศตางๆ รวมไปถึงประเทศไทยเองดวยเชน

กัน เพื่อนำมาตรฐาน GS1 ที่สามารถใชไดกับภาครัฐตางๆ ตรวจสอบ

สินคาที่ผานเขาออกประเทศ พรอมกันนี้ไดมีความรวมมือระหวาง GS1 

นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา แคนนาดา ฮองกง มาเลเซีย ในการทำ       

รางคูมือในการประยุกต GS1 ในดานการขนสงและโลจิสติกส  

• Value of GS1 Standards in the Shipping & Receiving 

Process  

บริษัท Albert Heijn หางสรรพสินคารายใหญในประเทศ              

เนเธอแลนด ไดมีการประยุกตใชมาตรฐาน GS1 เพ่ือการจัดการดาน

การขนสงสินคาโดยประยุกตใช GS1-128 ในขั้นตอนการรับสินคาผาน

ระบบการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส โดยพบวา ประหยัดเวลาได          

55% ในการเช็คสินคา และสามารถลดความผิดพลาดในขั้นตอน              

การรับสินคาจาก 75% เปน 1% 

 

GS1 in Healthcare Plenary: New Regulations in 

Healthcare - the Role of Global Standards 

อีกหน่ึงไฮไลทสำคัญของงาน คือการพูดถึงกฎหมายดานการระบุ

รหัสเพื่อการบงชี้เครื่องมือทางการแพทย ซึ่งไดรับเกียรติจาก Mr. Jay 

Crowley, USDM Life Sciences, a leading global regulatory 

consulting firm in the life sciences industry, โดยเม่ือปลายป         

ที่ผานมา องคการอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) 

และคณะกรรมาธิการยุโรป (The European Commission) ไดรวมมือ      

ในการพิจารณากฎหมาย ในการกำหนดมาตรฐานสำหรับสินคาที่มีการ

จำหนายมายังประเทศสหรัฐอเมริกาใหมีความเปนหน่ึงเดียวกัน  

ปองกันการซ้ำซอนโดยหวังท่ีจะปรับปรุงความปลอดภัยของผูปวย       

และกระบวนการดำเนินธุรกิจทางการแพทยใหมีประสิทธิภาพและ        

เกิดประสิทธิผลแกผูที่เกี่ยวของทั้งหมด 
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• รหัสเพื่อการบงชี้เครื่องมือทางการแพทย: Unique Device Identification 
(UDI)?  

รหัสถูกระบุในทุกระดับช้ันของฉลาก บรรจุภัณฑ หรือ บนตัวเคร่ืองมือแพทย 
โดยประกอบดวย 2 สวน คือ การบงช้ีอัตลักษณ เคร่ืองมือแพทย : UDI =       
เลขหมายบงชี้อุปกรณ (Device Identifier): DI+เลขหมายบงชี้สินคา 
(Production Identifier(s)) : PI 

 
GS1 in Retail & Digital Plenary: Omni-Channel Shopping 

Experience  

ในปจจุบันอินเตอรเน็ตและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสไดเขามามีบทบาท        
ในชีวิตของคนยุคใหมเพ่ิมมากข้ึน การใชสังคมออนไลน (Social Media)           
ที่มีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้น อาทิ Facebook มีผูใชงานถึง 172 ลานคนทั่วโลก           
มีผูใชงานโทรศัพทและแท็บเล็ตกวาสิบลานคน เพ่ือการซื้อสินคาออนไลน      
รวมไปถึงลักษณะธุรกิจแบบ e-Commence ที่คาดวาจะโตถึง 55% และมี     
ยอดขายถึง 3 รอยลานดอลลาร ในป 2558 ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ผูบริโภค
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เพื่อตอบสนองไลฟสไตลการใชชีวิต โดยภาคธุรกิจ
จำเปนตองปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ขอมูลคุณภาพของ
สินคาถือเปนรากฐานสำหรับอนาคตของการทำธุรกิจคาปลีกท่ีจำเปนตอง        
มีขอมูลท่ีใชรวมกัน ระหวางหนวยงานในองคกร ระหวางคูคากับผูบริโภค      
และขามพรมแดน ที่ตองมีความนาเชื่อถือและรวดเร็ว ซึ่งมีเน้ือหาตาม           
รายละเอียดในคอลลัมน Scoop Hilight  

 

GS1 in Financial Services Plenary   
GS1 Global ไดมีการพัฒนาการใชมาตรฐาน GS1 เพ่ือการประยุกตใชใน

ธุรกิจทางการเงิน  ดวยความรวมมือของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ประธานธนาคารกลาง องคกรผูกำกับดูแลภาคการเงิน และองคกรผูจัดทำ
ระเบียบการเงินของกลุมประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ จี 20 (G20) และ         
คณะกรรมการดูแลเสถียรภาพทางการเงิน (Financial Stability Board :FSB)   
มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูล และสงเสริมความรวมมือ
ระหวางประเทศในการกำกับดูแลภาคการเงิน เพ่ือสงเสริมความสอดคลองของ
นโยบายและระเบียบการเงินท่ัวโลก ผานรูปแบบ Global Legal Entity 
Identifier (Global LEI) ที่มีความเปนมาตรฐานสากล ซึ่งทำใหสามารถตรวจสอบ
ยอนกลับ อีกท้ังเปนแนวทางในการกำกับดูแลภาคการเงินไดเขมงวดย่ิงข้ึน    
โดย Ms. Linda Powell  Chief Data Officer, Office of financial Research 
U.S. Treasury, Representative of the LEI Regulatory Oversight 
Committee (ROC) กลาวถึง ขอมูลธุรกรรมทางการเงินในปจจุบันมีความสำคัญ
เพิ่มยิ่งขึ้น และมีความตองการในการจัดทำขอมูลใหมีความเปนมาตรฐาน ซึ่งมีผล
ตอภาคอุตสาหกรรมที่สามารถชวยในการจัดการบริหารทางการเงิน และจาก
สาเหตุของวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเร่ิมขึ้นเมื่อป 2553 หนวยงานในการกำกับและ
ควบคุมในสหรัฐฯ ไดมีการใหความสำคัญตอการกำหนดมาตรฐาน LEI เพ่ือ

Ms. Linda Powell   
Chief Data Officer, Office of financial Research U.S. Treasury,  

Representative of the LEI Regulatory Oversight Committee (ROC) 

ชวยบงชี้มูลคาทางการเงิน ธุรกรรมทางการเงิน และสงเสริม
เสถียรภาพทางการเงิน ชวงปลายป 2554 G20 ไดมีการจัดตั้ง FSB 
เพ่ือการจัดทำกรอบการดำเนินงาน Global LEI เพ่ือประยุกตใช      
ตามมาตรฐาน ISO 17442 ซึ่งในเดือนมิถุนายนป 2555          
คณะทำงานจากความรวมมือกันหลายประเทศท่ัวโลก ไดรายงาน
ถึงพิมพเขียว (Blueprint) สำหรับระบบการทำงานของ LEI            
ที่ครอบคลุมทั้ง ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่สามารถตอบสนอง   
ความตองการของทั้ง 2 ภาคสวน 

μÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃãªŒ°Ò¹àÅ¢ËÁÒÂº‹§ªÕ้ÍØ»¡Ã³� (UDI) 
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แหลงที่มาของรูป: www.flashfly.net/ wp/?p=86793 

จากแวนตาอัจฉริยะท่ีใชงานรวมกับอุปกรณสมารทโฟน ไปสูกลอง 
ที่สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได หรือแมกระท่ังนาฬกาท่ีสามารถ   
บอกขอมูลไดมากกวาแคเวลาเทานั้น ในขณะนี้ี iRing แหวนอัจฉริยะ
แหงอนาคตไดออกมาโลดแลนในตลาดไอทีเปนที่เรียบรอยแลว 

iRing แหวนอัจฉริยะ แควาดมือกลางอากาศก็สามารถส่ังงาน 
Smart Phone และ Tablet  ของทุกทานไดอยางงายดาย ผานทาง 
Bluetooth  ซึ่งรองรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android สวนระบบ
ปฏิบัติการ Windows Phone กำลังจะตามมาในเร็วๆ นี้ ตัวแหวนน้ัน  
จะประกอบดวยอุปกรณ ที่เกิดจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยตางๆ มากมาย 
เชน ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion Sensors) หนาจอแสดงผล 
LED Indicator Lights รวมถึงอุปกรณตรวจจับการสัมผัส (Touch 
Sensor) เปนตน 

ผูใชงานสามารถวาดน้ิวมือกลางอากาศ เพ่ือสรางคำส่ังตางๆ        
ในการใชงานของอุปกรณ Smart Phone ได เชน การเขียนขอความ 
การเปด-ปดโปรแกรม เพลง รวมถึงอุปกรณเครื่องใชตางๆ ภายในบาน
ไดอยางงายดาย ซึ่งทางผูพัฒนาโปรแกรมสามารถพัฒนาแอพพลิเคชัน 
เพื่อนำมาใชงานรวมกับธุรกรรมทางดานอิเล็กทรอนิกสตางๆ ได ทั้งการ
สั่งซ้ือสินคา การชำระเงิน เปนตน ในอนาคตอาจจะใชงานรวมกับ    
แอพพลิเคชันท่ีทางสถาบันฯ ไดพัฒนาข้ึนเพื่อใชในการคนหาขอมูล
สินคาที่สนใจผานการสแกนจากตัวบารโคดของสินคานั้นๆ ก็เปนได 

แตไมวาเทคโนโลยีจะทันสมัยมากมายสักเพียงไรก็ตาม ก็เปน    
เพียงแคเทคโนโลยีเทานั้น หากขาดความเขาใจ ขาดจิตสำนึกในการ   
ใชงาน เทคโนโลยีเหลาน้ันก็อาจจะกลายเปนภัยคุกคามตัวเราก็ได     
ซึ่งจะเห็นไดจากขาวตางๆ ที่ปรากฏอยูบน Social Media หรือทางหนา
หนังสือพิมพ ที่เทคโนโลยีถูกนำมาเปนเคร่ืองมือในการโจรกรรม หรือ 
ถูกลอลวงจากมิจฉาชีพท่ีไมประสงคดีทั้งหลาย ดังนั้นการใชเทคโนโลยี     
ที่ปราศจากความเขาใจ ก็อาจจะกลายเปนภัยกับเราไดถาไมมี      
ความระมัดระวัง 

ในเลมน้ีทางเราตองขอลาไปกอนแตเพียงเทาน้ี แลวพบกัน            
ใน GS1 Newsletter ฉบับหนา พรอมกับขอมูล Updates!! ของ
เทคโนโลยีใหมๆ อยางแนนอน 

iRing áËÇ¹ÍÑ¨©ÃÔÂÐáË‹§Í¹Ò¤μ 
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เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย: บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

บาร์โค้ดมีส่วนร่วมในการจัดการ

คลังสินค้า / บริการ และการขายสินค้าอย่างไร
เนื่องจากบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 

ซอฟท์แวร์ ระบบสารสนเทศ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ บริษัทฯ มีสินค้าคงคลังประมาณ 7,000 SKUs ปริมาณ

สินค้ารับเข้าและจำหน่ายต่อเดือนเกือบ 4 ล้านยูนิต และเนื่องจากสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับคอมพิวเตอร์จะมีคุณลักษณะของ      

การล้าสมัยเร็ว ตัวแทนจำหน่ายจึงไม่นิยมที่จะสต๊อกสินค้า คลังสินค้าและบริการจึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ของการขายและให้บริการของบริษัทฯ โดยรับสินค้าเข้าและจัดส่งถึงมือตัวแทนจำหน่ายโดยรวดเร็วและถูกต้องมากที่สุด  

การบรรลุถึงเป้าหมายนี้ นอกจากระบบ ERP ที่ทันสมัยแล้ว      

เครื่องมือหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการทำงาน คือ การนำบาร์โค้ด (Barcode) 

เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ตั้งแต่การรับสินค้าและจัดเก็บ          

ในคลังสินค้าอัจฉริยะ (ASRS – Automatic Storage and Retrieval 

System) การจัดสินค้าเพื่อขายตามแต่ละออร์เดอร์ (Order) ที่เปิดขาย 

ซึ่งจะใช้บาร์โค้ดสแกนเข้าระบบเพื่อส่งต่อข้อมูลให้ระบบงานจัดส่ง

เตรียมการส่งสินค้า ตลอดจนการแสแกนบาร์โค้ดจากเอกสารการจัดส่ง 

เพื่อยืนยันว่า สินค้าทุกรายการได้ถึงมือผู้จัดจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว  

และเนื่องจากการรับประกันชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกือบทุกชิ้น 

จะใช้ Serial Number ของสินค้าเป็นฐานในการคำนวณระยะเวลา     

รับประกัน ดังนั้น การเก็บ Serial Number สินค้าขายเข้าระบบ ERP 

ผ่านบาร์โค้ดของสินค้าจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยทำให้การทำงาน

รวดเร็วและแม่นยำที่สุด เมื่อลูกค้าส่งสินค้ามาซ่อม/เปลี่ยน/เคลม      

กับบริษัทฯ เพียงอ่าน Serial Number ผ่านบาร์โค้ด ระบบบริการลูกค้า 

(Customer Service) จะแสดงข้อมูลของสินค้ารวมทั้งข้อมูล             

การรับประกันได้ทันที โดยลูกค้าสามารถนำสินค้าไปเข้ารับบริการ                

ณ จุดบริการทุกแห่งทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์ (Online) ได้ด้วย  

นอกจากนี้ การขายสินค้า ผ่านตลาดค้าปลีกขนาดใหญ่แบบ           

ซูเปอร์มาเก็ต (Supermarket) หรือ Mass Market ระบบเลขหมาย

ประจำตัวสินค้าและบาร์โค้ดจะช่วยให้การรับสินค้าเข้าคลังของผู้ซื้อ   

ได้อย่างรวดเร็วแทนการตรวจเช็คสินค้าแต่ละชิ้นด้วยสายตา และ       

ยังช่วยให้คู่ค้าสามารถขายสินค้า ตัดสต๊อกสินค้า และรับชำระเงิน     

ถูกต้องและรวดเร็วด้วย 

แม้แต่ในงานด้านเอกสาร บริษัทฯ จะใช้การอ่านบาร์โค้ดเลขที่

เอกสารรับ-ส่งระหว่างหน่วยงาน แทนการป้อนข้อมูล (Key) หรือเขียน

ด้วยมือ ซึ่งมีโอกาสผิดพลาดได้มาก 

 

การใช้บาร์โค้ดในการเช็คสต๊อกสินค้า 

บริษัทฯ มี SOP ในการตรวจนับสต๊อกที่มีการเคลื่อนไหวทุกวัน 

จำนวน SKU ที่มากมาย จำเป็นต้องมีเครื่องมือช่วย นอกจากคลังสินค้า-

อัจฉริยะแล้ว บริษัทฯ ยังมีการ Set Bin Location (ตำแหน่งจัดเก็บ

สินค้า) เป็นบาร์โค้ดโดยผูกเข้ากับ EAN Code เพื่อนำสินค้าเข้าเก็บ    

ในคลังพื้นราบ และใช้บาร์โค้ดในการคอนเฟิร์มการตรวจนับแทน     

การเขียน เพิ่มความพร้อมขายในแต่ละวันโดยเร็วที่สุด  

 

ประโยชน์จากการใช้บาร์โค้ด 

ดังจะเห็นได้ว่า ปริมาณสินค้าที่ไหลเข้า และผ่านออกของบริษัทฯ 

ในแต่ละเดือนมีจำนวนมาก บริษัทฯ จึงใช้บาร์โค้ดเป็นเครื่องมือกลาง
ในการสื่อสารและส่งผ่านข้อมูลของ

แต่ละส่วนงาน ลดโอกาสที่จะเกิด

ความผิดพลาดจากมนุษย์ (Human 

Error) เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว       

ในการทำงาน ทำให้ต้นทุนในการ

บริหารจัดการต่ำลง ซึ่งยังส่งผลให้   

ลดต้นทุนในการขายสินค้า และ          

เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคในที่สุด กิ่งแก้ว จูทะสมพากร 
Executive Vice President 

SYNNEX (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. 
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การบริหารจัดการชั้นวางสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

บ่อยครั้งที่ผู้บริโภคไปที่ร้านค้าปลีกและไม่พบสินค้าที่ต้องการซื้อ 

เป็นปัญหาที่เกิดจากการที่ไม่มีสินค้าบนชั้นวางสินค้า (Out of Shelf: 

OOS) ทำให้ผู้บริโภคมีการตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ 

และผลการวิจัยจากการเก็บข้อมูลผู้บริโภคทั่วโลกพบว่า 31% ของ      

ผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปซื้อสินค้าชนิดนั้นที่ร้านอื่น 26% จะเปลี่ยน      

ยี่ห้อสินค้า 19% จะยังซื้อสินค้ายี่ห้อเดิมแต่เปลี่ยนเป็นขนาดอื่นแทน 

15% จะมาซื้อสินค้านั้นในวันหลัง และอีก 9% จะตัดสินใจที่จะ         

ไม่ซื้อสินค้านั้นเลย ดังแสดงในรูปที่ 1  

ตามที่ GS1 Thailand Newsletter ฉบับที่ผ่านมา ได้ให้ความรู้

เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน   

ด้วยระบบ “ECR: Efficient Consumer Response” ประโยชน์

ของ ECR ในเชิงธุรกิจ และโครงการความร่วมมือระหว่าง         

คู่ค้าต่างๆ ในเบื้องต้นแล้วนั้น ในฉบับนี้ ECR Thailand         

ขอนำเสนอข้อมูลเชิงลึกความร่วมมือระหว่างคู่ค้าของโครงการ

การบริหารจัดการชั้นวางสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (On Shelf 

Availability: OSA) เพิ่มเติม 

On Shelf Availability (OSA)

รูปที่ 1 การตอบสนองของผู้บริโภคทั่วไปเมื่อไม่พบสินค้าที่ต้องการซื้อบนชั้นวางสินค้า 
 OSA research from Gruen, Corsten & Bharadwhaj, 2002, 
 20 countries & 70,000 consumers, multiple product categories 

เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย: ECR Thailand 
ECR CORNER
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ÃÙŒ¨Ñ¡¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾ºÒÃ�â¤Œ´·Õ่á·Œ¨ÃÔ§

Barcode Verification

ขอมูลโดย/Information Courtesy of: GS1 C/O Corporate Services 
แปลโดย: คุณนวลพรรณ ลิ้มเจริญ 

Translated By: Nuanpan Limchareon 
 

What is barcode verification?  
The fundamental reason for submitting products for bar code 

verification is to save time, money and build stronger, more 
profitable relationships with trading partners by ensuring 
barcodes scan first time every time.  

 

Risks you run if you do not verify your barcodes  
Some retailers/distributors are increasingly intolerant towards 

poor quality barcodes. Below are some examples of what might 
happen if your barcodes could not be scanned:  

• The trading partner might refuse your products  
• You might incur fines  
• You lose credibility with your trading partner  
• You might have to re-print the barcodes on your products,  
 thus incurring in additional costs  
 

Why are scannable barcodes so important for 

retailers & distributors?  
If the barcode on your packaging does not scan, the data 

would have to be entered manually. This will lead to:  
• Delay  
• Errors (incorrect inventory data, wrong price lookup..)  
• Inaccuracy in the supply chain (warehouse, replenishment)  

¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾ºÒÃ�â¤Œ´¤×ÍÍÐäÃ? 

เหตุผลหลักท่ีผูประกอบการควรนำบารโคดมาทำการตรวจสอบ

คุณภาพ คือ การประหยัดเวลา ประหยัดเงิน และการเพิ่มความสัมพันธ

ในเชิงธุรกิจอันเกิดจากการทำใหบารโคดสามารถสแกนไดตั้งแต       

ครั้งแรก 

 
¤ÇÒÁàÊÕ่Â§·Õ่à¡Ô´¢Ö้¹ä´ŒËÒ¡äÁ‹¹ÓºÒÃ �â¤Œ´ÁÒμÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾ 

หางคาปลีก หรือ ผูแทนจำหนายนั้นจะไมยอมรับบารโคดท่ีไมมี

คุณภาพ และความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือบารโคดของผูประกอบการ   

ไมสามารถสแกนไดดีมีดังนี้ 

• หางคาปลีก หรือ ผูแทนจำหนายไมยอมรับสินคาของ 

 ผูประกอบการ 

• ผูประกอบการอาจถูกปรับเนื่องจากบารโคดของสินคาไมสามารถ 

 สแกนได 

• หางคาปลีก หรือ ผูแทนจำหนายลดความนาเชื่อถือของ 

 ผูประกอบการนั้นๆ 

• ผูประกอบการตองทำการผลิตบารโคดที่ถูกตองใหม ซึ่งกอใหเกิด 

 คาใชจายเพิ่มเติม 

 
·ÓäÁºÒÃ �â¤Œ´·Õ่ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾¶Ö§¨Óà»š¹ÊÓËÃÑºËŒÒ§¤ŒÒ»ÅÕ¡  

áÅÐ¼ÙŒá·¹¨ÓË¹‹ÒÂ? 

หากบารโคดไมสามารถสแกนได พนักงานจำเปนตองคียขอมูลดวย

ตัวเอง ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายดังนี้ 

• ความลาชาในการคียขอมูล 

• ความผิดพลาดจากการคียขอมูล (ขอมูลสินคาคงคลังผิดพลาด  

 หรือ ขอมูลราคาสินคาผิดพลาด เปนตน) 

• ลดความแมนยำตลอดกระบวนการซัพพลายเชน (การจัดการ 

 คลังสินคา และ กระบวนการเติมเต็มสินคา เปนตน) 

• เพิ่มตนทุนดานแรงงาน 

¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾ºÒÃ�â¤Œ´¤×Í¡ÒÃμÃÇ¨ÇÑ´ 

¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃÊá¡¹á·‹§ºÒÃ�·Õ่¹ÓÁÒμÃÇ¨ÊÍº 

 

Barcode verification measures the likely 

scanning performance of the barcodes.  

12GS1 Thailand newsletter
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• Lost man-hours  
• Poor Customer Service at Checkouts (queues build-up)  
• Frustration by staff trying to scan over and over again  
This can happen at any point in the supply chain including 

warehouse, distribution center, transportation, retail store, 
check-out …at any time.  

 

Help to prevent this by having your barcodes 

verified BEFORE they enter the supply chain.  
Good quality barcodes enables rapid and accurate data 

collection which is the basis for an efficient supply chain 
management. Poor quality barcodes undermines the benefits of 
a barcode based system and puts a tremendous strain on the 
customer & supplier relationship. They can also prove very 
expensive in terms of packaging redesign and rejected products. 

 

¡ÒÃÊá¡¹ºÒÃ �â¤Œ´à¡Ô´¢Ö้¹à»š¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡¡Ç‹Ò  

5 ÅŒÒ¹¤ÃÑ้§·Ø¡ÇÑ¹ ·Ñ่ÇâÅ¡ 

 

Over 5 million barcodes are scanned  

worldwide everyday. 

• บริการลูกคาไดไมดี ณ จุดจำหนาย (รอคิวนาน) 

• ความหงุดหงิดอันเกิดจากการที่ตองสแกนบารโคดหลายครั้ง 

 จนกวาจะสแกนได 

สิ่งเหลานี้สามารถเกิดขึ้นไดในทุกๆ กระบวนการของซัพพลายเชน 

ไมวาจะเปนในคลังสินคา จุดกระจายสินคา การขนสงสินคา            

หางคาปลีก จุดชำระเงิน เปนตน 

 
¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊÕ่Â§àËÅ‹Ò¹Õ้â´Â¡ÒÃ¹ÓºÒÃ �â¤Œ´ÁÒμÃÇ¨ÊÍº

¤Ø³ÀÒ¾¡‹Í¹¹ÓÊÔ¹¤ŒÒà¢ŒÒÊÙ‹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ«Ñ¾¾ÅÒÂàª¹ 

บารโคดที่มีคุณภาพทำใหการบันทึกขอมูลนั้นเปนไปอยางแมนยำ

และรวดเร็ว ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนปจจัยพื้นฐานของการจัดการซัพพลายเชน

ที่มีประสิทธิภาพ สวนบารโคดที่ไมไดคุณภาพน้ันกลับทำใหคุณประโยชน  

ที่ไดจากการใชบารโคดลดลง อีกทั้งยังกอใหเกิดความขัดแยงระหวาง    

คูคาได หากผูประกอบการใชบารโคดที่ไมไดคุณภาพ คูคาอาจเรียกรอง

ใหผูประกอบการแกไขโดยการออกแบบบรรจุภัณฑใหม หรือ ปฏิเสธ

การซื้อ-ขายสินคาชนิดนั้น 

 
ºÃÔ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾ºÒÃ�â¤Œ´¢Í§ GS1 Thailand 

GS1 Thailand ใหบริการตรวจสอบคุณภาพบารโคดใหแกสมาชิก 

และผูที่ไมเปนสมาชิก1 โดยลูกคาสามารถสงชิ้นงานจริง (เพ่ือการตรวจ

สอบที่แมนยำ) มาตรวจสอบที่สถาบัน (ดวยตนเอง หรือทางไปรษณีย) 

จากน้ันเจาหนาท่ีสถาบันจะทำการตรวจสอบคุณภาพบารโคดโดยยึด

มาตรฐาน GS1/ISO ซึ่งประกอบดวยตัวชี้วัดที่หลากหลาย หากผล    

การตรวจสอบคุณภาพบารโคดพบวาบารโคดไมเปนไปตามมาตรฐาน 

เจาหนาท่ีจะชี้แจงปญหาและวิธีการแกไขลงในใบรายงานผลของ    

บารโคดนั้นๆ 

 

à¾Ô่Á¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�ã¹àªÔ§¸ØÃ¡Ô¨â´Â¡ÒÃ·ÓãËŒºÒÃ �â¤Œ´ 

ÊÒÁÒÃ¶Êá¡¹ä´ŒμÑ้§áμ‹¤ÃÑ้§áÃ¡ 

 

Build stronger, more profitable relationships with  

trading partners by ensuring barcodes scan first  

time every time 

Barcode verification service  
GS1 Head Office offers barcode verification as part of the 

services provided to all its GS1 company prefix licensees1. Send 
us (preferably by post) the barcodes printed on your final 
samples before you go for bulk printing. We will test them 
according to a large number of parameters for compliance to the 
internationally accepted GS1/ISO standards. If there are any 
inaccuracies, we will tell you how to correct them.  

Ideally you should send us samples of the actual product with 
the barcode printed on it. In case of cartons, you can send them 
to us flattened. If possible, avoid sending the labels alone. This 
is to ensure proper barcode placement, size, colour, etc.  

 

What does verification involve?  
Verification is about:  
• Decoding the barcode symbol  
• Visually inspecting the symbol to ensure the  
 proper barcode layout and placement on the package  
• Measuring all key aspects of the barcode symbol  
 (magnification, quiet zones)  

1  สมาชิกจะไดรับสิทธิประโยชนในการตรวจสอบคุณภาพบารโคดฟรี 20 ใบรายงานผล หลังจากนั้นจะคิดคาบริการ 250 บาทตอ 1 ใบรายงายผล แตหากไมใชสมาชิก คาบริการ 
 ตรวจสอบคุณภาพบารโคด 500 บาทตอ 1 ใบรายงานผล 
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สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ / For more information 
สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) 
อีเมล์ / E-mail: nuanpanl@gs1thailand.org 
โทร / Tel: 0 2345 1199 

ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด 
•	 การถอดรหัสบาร์โค้ด	

•	 การตรวจสอบสัญลักษณ์บาร์โค้ดที่เห็นได้ด้วยตา	เพื่อหารูปแบบ		

	 และตำแหน่งการวางบาร์โค้ดที่เหมาะสม	

•	 การวัดค่าตัวแปรต่างๆ	ของสัญลักษณ์บาร์โค้ด	(เช่น	ขนาดของ	

	 บาร์โค้ด	พื้นที่ว่างซ้าย-ขวา)	

	
การสแกนบาร์โค้ด ไม่ถือว่าเป็นการตรวจสอบคุณภาพ 

บาร์โค้ด ! 
เครื่องสแกนบาร์โค้ดนั้นมีหลายชนิดที่ใช้อยู่ทั่วโลก	 และแน่นอน	

เครื่องสแกนที่ต่างชนิดกันจะให้ผลการสแกนที่แตกต่างกัน	 โดย					

เครื่องสแกนเครื่องใดเครื่องหนึ่งนั้นไม่สามารถตัดสินได้ว่าบาร์โค้ดนั้นๆ	

มีประสิทธิภาพหรือไม่	 ซึ่งหน้าที่ของเครื่องสแกนทำได้เพียงให้คำตอบ

ว่าสแกนได้	หรือไม่ได้	ซึ่งหากสแกนไม่ได้	เครื่องสแกนก็ไม่สามารถระบุ

สาเหตุที่บาร์โค้ดสแกนไม่ได้	 แต่เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด

เท่านั้นที่สามารถตรวจสอบและระบุได้	

เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดสามารถประเมินสัญลักษณ์

บาร์โค้ดในเกณฑ์ต่างๆ	ได้อย่างแม่นยำ	ยกตัวอย่างเช่น	ความแตกต่าง

ของสีแท่งบาร์และพื้นที่ว่างระหว่างแท่งบาร์	 กำลังขยายของแท่งบาร์	

พื้นที่ว่างซ้าย-ขวา	 ความกว้างของแท่งบาร์	 เป็นต้น	 เมื่อทำการตรวจ

สอบ	 เครื่องตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดจะทำการวินิจฉัยหาสาเหตุ								

ที่ทำให้บาร์โค้ดไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	 พร้อมทั้งให้แนวทางแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้น	ซึ่งการตรวจสอบนั้นเป็นไปตามมาตรฐานสากล	

ข้อควรจำ: เครื่องสแกนนั้นถูกสร้างมาเพื่ออ่านบาร์โค้ด	แต่เครื่อง

ตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดถูกสร้างมาเพื่อชี้วัดคุณภาพของบาร์โค้ด	

	
สิทธิประโยชน์เมื่อใช้บาร์โค้ดที่ได้คุณภาพ 

•	 บาร์โค้ดจะสามารถสแกนได้ในสภาวะแวดล้อมเกือบทุกชนิด		

	 ไม่ว่าเครื่องสแกนจะเป็นประเภทใดก็ตาม	

•	 บาร์โค้ด	ตลอดจนสินค้าของผู้ประกอบการจะได้รับการยอมรับ	

	 ทั้งในและต่างประเทศ	

•	 ผู้ประกอบการจะไม่ประสบกับปัญหาที่ต้องทำให้เปลี่ยน	

	 บรรจุภัณฑ์ของสินค้าใหม่ทั้งล็อต	

•	 ผู้ประกอบการจะไม่ได้รับบทลงโทษ	หรือขึ้นบัญชีดำ	จากคู่ค้า	

•	 สร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประกอบการและคู่ค้า	

•	 การตรวรสอบคุณภาพบาร์โค้ดจะทำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

	 ตลอดซัพพลายเชนสามารถสแกนบาร์โค้ดได้อย่างราบรื่น	

•	 ป้องกันความสูญเสียที่ไม่จำเป็นอันเกิดจากการสแกนบาร์โค้ด	

	 ไม่ได้	

•	 สามารถจัดการสินค้าคงคลังตามเวลาจริงได้อย่างแม่นยำ	

แผนภูมิแสดงการผลการสแกนบาร์โค้ดที่ไม่สามารถสแกนได้ 

ก่อนและหลังการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด 

The Graph Shows The Percentage Of Failure  
Before And After Verification Of A Barcode 

  

 
Scanning is NOT verification  

Scanning your barcodes does not equal verification. There 
are many different kinds of scanners in use around the world 
and different scanners can give you different results. A scanner 
cannot alone determine the quality of a printed barcode. A 
scanner can either scan a barcode or reject it. But if it rejects the 
barcode, it will not explain why. Only a barcode verifier can do 
this.  

A verifier can evaluate the barcode accurately on criteria like 
print contrast, magnification, light margins, bar width. It can 
diagnose the problem and propose how to improve the quality of 
your barcodes. No guess work, no repeated rejections by your 
trading partners. This is because verifiers check the quality of 
the printed barcode against key parameters defined by 
international standards.  

Remember: Scanners are designed to read, verifiers are 
designed to measure. 

GS1 STANDARD

 
Benefits of good quality barcodes  

•	 Your	barcodes	will	scan	in	almost	all	scanning		
 environments regardless of the scanner type.  
•	 Your	barcodes	and	thus	your	products	will	be	accepted		
 both at home and abroad.  
•	 You	will	not	have	to	recall	your	products	in	order	to	reprint		
 the packaging  
•	 No	penalties,	blacklists	or	product	delisting	from	retailers		
•	 You	build	enduring	and	trust	based	relationships	with	your		
 trading partners  
•	 Verification	ensures	every	partner	in	the	supply	chain	that		
 your barcodes will scan  
•	 Reduces	loss	of	sales	as	the	products	are	always		
 available for scanning  
•	 Scannable	barcodes	enable	accurate,	real	time	stock		
 management  
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Scanner 

•  ËÁÖ¡¾ÔÁ¾� Ribbon ÂÕ่ËŒÍ DNP ÊÓËÃÑº§Ò¹¾ÔÁ¾�ºÒÃ�â¤Œ´ 
•  Lable/ÊµÔ๊¡à¡ÍÃ�ºÒÃ�â¤Œ´áººµ‹Ò§æ / Special Tag 
•  à¤Ã×่Í§Í‹Ò¹ºÒÃ�â¤Œ´ã¹§Ò¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ 

Printer                          Software  

Mobile Computer 

Barcode Printer à¤Ã×่Í§áÃ¡¢Í§âÅ¡ 
·Õ่ãªŒªØ´¤ÓÊÑ่§à´ÕÂÇ¡Ñº Laser Printer 

¾ÃŒÍÁ¨Í Touch-Screen 

Full Range ¢Í§ Mobile Computer Windows® CE 
Windows® mobile áÅÐ Android 

Industrial Standard Printer 
ÁÕ install base 

ÁÒ¡·Õ่ÊØ´ã¹âÅ¡¨Ò¡ USA 
Barcode Printer 

ÂÍ´¹ÔÂÁ¨Ò¡»ÃÐà·ÈÞÕ่»Ø†¹ 
Software Bartender 

ÍÍ¡áººáÅÐ¾ÔÁ¾�ºÒÃ�â¤Œ´  

 
Mobile device ¨Ò¡ Denso Japan 

TOSHIBA 

1D–2D Scanner ¨Ò¡ Honeywell ¼ÙŒ¹Ó·Ò§´ŒÒ¹ Imager Scanner 
 

¼ÙŒ¤Ô´¤Œ¹ QR Code ¨Ò¡ ÞÕ่»Ø†¹ 
F790WD : Scanner äÃŒÊÒÂº¹à¤Ã×Í¢‹ÒÂ 

Wireless LAN ¾ÃŒÍÁ¨ÍáÊ´§¼Å 

1900g : Í‹Ò¹ QR Code 
ÀÒÉÒä·Â ¼‹Ò¹ USB Keyboard 

à¨ŒÒà´ÕÂÇáÅÐà¨ŒÒáÃ¡ 
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ขอมูลโดย: คุณมยุรินทร เพชรชัด 

The Power Shift: Working for your Digital Consumer 

16GS1 Thailand newsletter

Global Forum 

ã¹»˜¨¨ØºÑ¹ÅÙ¡¤ŒÒÁÕ¾ÄµÔ¡ÃÃÁã¹¡ÒÃ«×้ÍÊÔ¹¤ŒÒ·Õ่à»ÅÕ่Â¹á»Å§ä»µÒÁÂØ¤ÊÁÑÂ ÍÔ¹àµÍÃ�à¹็µáÅÐà¤Ã×่Í§Á×ÍÍÔàÅ็¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�ä´Œà¢ŒÒÁÒ    

ÁÕº·ºÒ·ã¹ªÕÇÔµ à¾×่ÍµÍºÊ¹Í§äÅ¿ŠÊäµÅ�áÅÐ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§¤¹ÂØ¤ãËÁ‹à¾Ô่ÁÁÒ¡¢Ö้¹ ¼ÙŒ¤ŒÒ»ÅÕ¡¨Ö§¨Óà»š¹µŒÍ§»ÃÑºµÑÇ        

à¾×่ÍÃÍ§ÃÑº¡Ñº¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§·Õ่à¡Ô´¢Ö้¹ ·Ñ้§¤Ø³ÀÒ¾ÊÔ¹¤ŒÒ ¢ŒÍÁÙÅ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒ áÅÐ¡ÒÃàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ        

à¾×่ÍÃÑºÁ×Í¡ÑºÍØ»ÊÃÃ¤áÅÐ¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§µ‹Ò§æ ¨Ö§¶×Íà»š¹»˜¨¨ÑÂÊÓ¤ÑÞÊÓËÃÑº¡ÒÃ·Ó¸ØÃ¡Ô¨¤ŒÒ»ÅÕ¡ã¹ÂØ¤´Ô¨ÔµÍÅ  

At present, customers are changing their shopping behaviors. Internet and electronic tools play an 
increasingly important role in their daily life to meet the customers’ needs and lifestyle. In consequence, 
retailers need to adapt and prepare to cope with obstacles to meet the changes. Product quality and 
customers’ needs considered to be crucial factors for retail business in the digital world. 

16GS1 Thailand newsletter

SCOOP HILIGHT
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ÅÙ¡¤ŒÒ´Ô¨ÔµÍÅ (Digital Customer) à»š¹ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§ 

¢Í§»ÃÐÊº¡ÒÃ³�·Õ่äÃŒÃÍÂµ‹Í 

ลูกคาตองการที่จะพบเจอประสบการณหรือสิ่งที่สามารถตอบสนอง

ตอความตองการไดอยางลงตัว ในฐานะของผูคาปลีกจำเปนตองหา   

วิธีการเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เริ่มจากการที่ตองรูวา

ลูกคาคือใคร มีความตองการในเรื่องใด และจะสามารถชวยเหลือ    

พวกเขาเหลานั้นใหไดในสิ่งที่ตองการไดอยางไร จากการสำรวจลูกคา

ประมาณ 15,000 คน จาก 20 ประเทศทั่วโลก พบวา เกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อสินคาที่หลากหลาย อาทิเชน มองหา

สินคาผานทางออนไลน และสำรวจบริการการจัดสง เปนตน สำหรับ

ลูกคาบางรายไดมีการออกแบบและสรางประสบการณการซื้อใหมๆ   

ซึ่งพวกเขาระบุวาขั้นตอนในการเขาถึงขอมูลควรจะสะดวกและงายกวา

ที่เปนอยู ที่เปนอยู 

The Digital Customer is at the “EPICENTER” of  

the Seamless Experience.  

They want things to be seamless which is how all of these 

work together. What do I need to do today as a retail to the all 

these changes? Start first with the customers, let’s understand 

who the Digital Customer is and what kind of thing that we can 

do to improve that experience. Let’s talking about the customers, 

we did the global customer survey two years ago and repeated it 

again in recent year. We surveyed customers in 20 different 

countries around the world, roughly 15,000 people in total. There 

really has been the domestic change on how the customers 

shop. We are talking about the different ways of the customers’ 

behaviors and talking about the terms of she is looking online, 

looking for value, checking review, checking social component 

and looking for free delivery and free return etc. She is doing all 

the time. At some point, she does not. She is creating her own 

experiences and designing how she wants to shop. Someday it 

is online. Someday it is mobile. Someday it is in store. It should 

be easier but customers still complain that it is not as easy as it 

could be.  

 

Every customer is a Digital Customer. This is true. 

Thinking about all the different ways that something 

using the digital ... 

•  Shopping: People are now online. They use web and go  

 online to do product research in order to get what  

 they want and search for where the store is.  

•  Entertainment: People are now using Youtube, iTunes  

 and watching their TV shows etc. There are so many  

 different ways for people now to consume more  

 experiences themselves. People are deciding what they  

 want to watch just like they are deciding what they want  

 to shop. 

• Learning: People are in IT world. They are putting their  

 classes online also working and reading online. They do  

 a large amount of education online.  

• Exercising: Something is on the risk. People need to  

 integrate their existing knowledge with new information  

 searching. 

• Traveling: People have been persuaded by the  

 different ways. 

•  Payment: Things like PayPal and also new payment  

 mechanism that around there. 

 

 

ÅÙ¡¤ŒÒ·Ø¡¤¹à»š¹ÅÙ¡¤ŒÒ´Ô¨ÔµÍÅ ·Õ่ãªŒÊ×่Í´Ô¨ÔµÍÅà¾×่ÍµÍºÊ¹Í§

¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃã¹´ŒÒ¹µ‹Ò§æ ´Ñ§¹Õ้ 

•  การชอปปง: ลูกคาจะคนหาขอมูลของสินคาและสถานที่ตั้ง     

 ของรานคาผานทางออนไลน 

• ความบันเทิง: ลูกคาตัดสินใจเลือกสิ่งที่พวกเขาตองการชม 

 เชนเดียวกับที่ตัดสินใจเลือกสิ่งที่พวกเขาตองการซื้อ เพื่อพบเจอ 

 ประสบการณที่หลากหลายโดยผานชองทางตางๆ อยางเชน  

 Youtube, iTunes และ รายการทางโทรทัศน เปนตน  

•  การเรียนรู: ลูกคายุคไอทีจะมีพฤติกรรมการเรียนรูผานทาง 

 สื่อออนไลนตางๆ รวมถึงการบันทึกตารางการเรียน การทำงาน  

 และการอานหนังสือ  

•  การออกกำลังกาย: เปนขอมูลที่มีความเสี่ยง ลูกคาจะตอง 

 บูรณาการความรูที่มีอยูเขากับการคนควาหาขอมูลใหมๆ 

• การทองเที่ยว: ลูกคาจะถูกชักชวนและโนมนาวดวยรูปแบบ 

 การนำเสนอที่แตกตางกัน  

•  การชำระเงิน: ลูกคาจะมีวิธีการชำระเงินโดยผานทางออนไลน  

 เชน PayPal และกลไกการชำระเงินใหมๆที่เกิดขึ้นอีกมากมาย 

17GS1 Thailand newsletter
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What is the retail community’s biggest obstacle to 

meeting Customers’ needs? 

•  Pace of Change: Everybody sees in the same way  

 to change. It is an important pace to change. 

• Evolution of Organisation: Many retails need to rethink  

 about the business model. 

• Prioritising IT Investment: It is interesting way to see  

 how really is in IT. It might need some changes and  

 updates. 

•  Talent: Checking the market, customers’ needs and  

 retail requirement. 

• Conflicting Priorities: Customers want some design to  

 be different and stand out of any other paces. 

•  Cost: Customers prefer high quality but low price products  

 affecting the cost control.  

At the end of the day, there have been 2 goals for the retail 

which are Increase  how much customers want something and 

decrease how painful it is for them to get it. So, your investment 

should fit one of two goals. It is not both.  

“We are 24/7 world. They are shopping all 

the time to get what they want and create 

their own experiences.” 

 

“ÅÙ¡¤ŒÒ¨ÐÁÕ¾ÄμÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃªÍ»» �œ§à¡Ô´¢Ö้¹ÍÂÙ‹ 

μÅÍ´àÇÅÒà¾×่ÍãËŒä´ŒÊÔ่§·Õ่μŒÍ§¡ÒÃáÅÐ 

ÊÃŒÒ§»ÃÐÊº¡ÒÃ³�·Õ่á»Å¡ãËÁ‹” 

 
ÍÐäÃà»š¹ÍØ»ÊÃÃ¤·Õ่ãËÞ‹·Õ่ÊØ´ÊÓËÃÑº¼ÙŒ¤ŒÒ»ÅÕ¡ã¹¡ÒÃ 

μÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒ 

•  ยางกาวของการเปลี่ยนแปลง: ทุกคนเห็นความสำคัญของ 

 การเปลี่ยนแปลง จึงเปนกาวที่สำคัญที่นำไปสูการเปลี่ยนแปลง  

• วิวัฒนาการขององคกร: ผูคาปลีกจำนวนมากควรท่ีจะตอง 

 ดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำธุรกิจใหแปลกใหม 

 ขึ้นกวาเดิม 

• ลำดับความสำคัญในการลงทุนดานไอที: ผูคาปลีกควร 

 พิจารณาและใหความสำคัญกับขอมูลทางดานไอที ซึ่งอาจจะ 

 ตองมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงใหทันสมัยมากขึ้น 

• ทักษะ/ความสามารถ: ผูคาปลีกควรที่จะสำรวจ ตรวจสอบ 

 ความตองการของทั้งตลาด ลูกคา และรานคา 

• ความคาดหวังที่ตางกัน: ลูกคาตองการรูปลักษณของ 

 ผลิตภัณฑที่แปลกใหมและแตกตาง 

• คาใชจาย/ตนทุน: ลูกคาชอบสินคาที่มีคุณภาพสูงแตราคาต่ำ  

 ซึ่งมีผลตอการควบคุมตนทุนการผลิตของบริษัท 

อยางไรก็ตาม ทายท่ีสุดแลวเปาหมายของผูคาปลีกนั้นมีสองแนวทาง 

คือ เพ่ิมความตองการการซ้ือสินคาของลูกคา และลดความเจ็บปวด     

ที่พวกเขาจะไดรับจากการซื้อสินคา ซึ่งการลงทุนควรที่จะคำนึงถึง

แนวทางใดแนวทางหน่ึงเปนหลัก 

 

4 ÊÔ่§·Õ่ÅÙ¡¤ŒÒÁÍ§ËÒ¨Ò¡¼ÙŒ¤ŒÒ»ÅÕ¡ 

1. เขาใจ: ลูกคาตองการความเอาใจใสและชวยเหลือทางดาน 

 ขอมูลสินคาเพื่อที่จะทำใหชีวิตของพวกเขางายขึ้น   

2.  แจงใหทราบ: ลูกคาตองการรูขอมูลเกี่ยวกับสินคาและการรีวิวสินคา 

3. ทำใหเปนเรื่องงายๆ : ลูกคาตองสามารถเขาถึงขอมูลสินคา 

 ไดงาย  

4. รับสินคาไดสะดวก: ลูกคาตองการชองทางการรับสินคาที่ 

 หลากหลาย อยางเชน ผานทางออนไลน รานคา และ 

 การสงสินคา เปนตน 

 

There are 4 customer experience areas. 

1.  Know me: There has been so much information.  

 The customers need help to make their life easier. 

2. Inform me: The customers need to know their product  

 information and what the other people think about  

 the products. 

3. Make it easy and engaging for me: Information need  

 to be easily accessible by customers.  

4. Get it to me: Customers want various ways to get things  

 such as online, in store and delivery etc. 

“We are 24/7 world. They a

the time to get what they want and create

their own experiences.”

“ÅÙ¡¤ŒÒ¨ÐÁÕ¾ÄμÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃªÍ»» �œ§à¡Ô´¢Ö้¹ÍÂÙ‹ 

μÅÍ´àÇÅÒà¾×่ÍãËŒä´ŒÊÔ่§·Õ่μŒÍ§¡ÒÃáÅÐ 

ÊÃŒÒ§»ÃÐÊº¡ÒÃ³�·Õ ่á»Å¡ãËÁ‹”

it. So, your investment

re shopping all 
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 หลากหลาย อยางเชน ผานทางออนไลน รานคา แ

 การสงสินคา เปนตน 
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¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁÊÓËÃÑº¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹á»Å§ ´Ñ§μ‹Íä»¹Õ้ 

•  มีขอมูลจำนวนมากถูกเปดเผย: จะมีวิธีในการเขาถึงและ 

 จัดการขอมูลเหลานั้นไดอยางไร  

• ลดการคิดวิเคราะหใหนอยลง: การคิดวิเคราะหมีความสำคัญ  

 ดังนั้นมันจึงยากสำหรับผูคาปลีกที่จะไมคิดถึงมันเลย 

• ความสามารถในการมองเห็นสินคาคงคลัง: ผูคนนิยมซื้อ 

 สินคาที่บานหรือบนแท็บเล็ตมากขึ้น แมพวกเขาจะไมรูเกี่ยวกับ 

 สินคานั้นมากนัก ผูคาปลีกสวนใหญพยายามทำใหลูกคา 

 สามารถมองเห็นสินคาคงคลังไดทั้งทางออนไลนและในรานคา 

 เพื่อใหทราบขอมูลเพิ่มเติม  

• เนื้อหาตองเปนที่ดึงดูด: เนื้อหาตางๆ เชน ขอมูลสินคา วิธีการ 

 รับสินคา วิธีการใช และวิธีการซอมแซม เปนสิ่งสำคัญที่ลูกคาใช 

 ในการตัดสินใจเลือกซื้อ ดังนั้นการคิดนอกกรอบจากความคิด 

 แบบเดิมๆ จึงเปนการสรางประสบการณใหมๆ เพื่อโนมนาว 

 ใจลูกคา 

• ประสบการณที่ไดรับการออกแบบอยางพิถีพิถัน: ผูคนจะซื้อ 

 และใหความใสใจกับการออกแบบที่ดึงดูดมากกวาความ 

 เรียบงายของสินคา บริษัทจำเปนตองเขาใจวาลูกคาตองการ 

 อะไร เพื่อที่จะตอบสนองความตองการของลูกคาใหได 

 มากที่สุด  

• ปรับเปลี่ยนภาพลักษณซัพพลายเชน: เนื่องจากซัพพลายเชน 

 มีความซับซอนและเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ไมไดเปนลำดับขั้น 

 ตามปกติ ผูประกอบการจึงควรมองภาพรวมทั้งระบบ 

 ตลอดซัพพลายเชน 

• ทบทวนกำไรและขาดทุน: ลองทบทวนดูวาอะไรคือ ผลกำไร 

 ของการคาปลีกในปจจุบัน 

 

Seven Building Blocks: If we are retail or  

the organization that we work with as retail,  

we definitely prepare for whatever changes  

•  Unblock Big Data: It is more than retail. It is all about how  

 you can get a big data and how you can drive changes.  

•  Double Down on Analytics: The analytics is very  

 important so it is hard for retail to take it out.  

•  100% Inventory Visibility: People are going to buy  

 at home or on tablet in the future world even they do not  

 know exactly what the product is. Most retailers are setting  

 inventory visibility both in online and in store to let their  

 customers know more information.   

•  Engaging Content: The content, such as product  

 information, how we can get it, how we can use it, how we  

 can fix it and so many different things, is so important.  

 Thinking outside from traditional ideas is to create very  

 intensive content experiences for the customers. 

• Thoughtfully Designed Experience: Everyone cares  

 about the design. Customers are scaring from simple.  

 They will buy because of the design. The companies need  

 to understand what the customers want in order to create  

 and meet the customers’ needs. 

• Reimagine Supply Chain: Supply chain is not linear  

 anymore. It is change. It is not step by step as usual. Let’s  

 rethink about the whole. 

• Rethink your P&L: What the profit of retail is nowadays.  

 Let’s rethink about P&L.  

 

 

ของการคาปลีกในปจจุบัน
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คุณบุญชนะ มังกรกาญจน ผูจัดการอาวุโสฝายซัพพลายเชน    

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ไดเลาประวัติของบริษัทใหคณะ      

เยี่ยมชมฟงวา โรงงานวีนิไทยตั้งอยูบนพื้นที่ 250 ไร ในนิคมอุสาหกรรม

มาบตาพุด เปดดำเนินการมาเปนเวลากวา 25 ป ปจจุบันมีพนักงาน

ประมาณ 470 คน ดำเนินธุรกิจดานการผลิตวัตถุดิบที่สำคัญใหแก

หลายๆ อุตสาหกรรม ซึ่งสินคาหลักของบริษัทมี 3 ประเภทใหญๆ คือ 

1. ผงพีวีซี (PVC Powder) ที่นำไปใชในการผลิตทอน้ำประปา  

สายเคเบิล ฟลมถนอมอาหาร เบาะหนังเทียม ถุงบริจาคเลือด และ  

บัตรเครดิต เปนตน 

2. โซดาไฟ (Caustic Soda: NaOH) ที่ใชในการยอยเยื่อกระดาษ 

การฟอกยอม หรือการผลิตผงชูรส เปนตน และ 

3. อีพิคลอโรไฮดริน (Epichlorohydrin) ซึ่งเปนสารเคมีหลักในการ

ผลิต อีพ็อกซีเรซิน (Epoxy Resin) ที่ใชในการผลิต โทรศัพทมือถือ    

จอแอลซีดี เรือ หรือเครื่องบิน เปนตน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002, ISO 

14001, ISO 18001 และ ISO 17025:2005 รวมถึงรางวัลตางๆ        

อีกมากมาย เชน รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 จากกระทรวง

อุตสาหกรรม และรางวัล Silver Award จากโครงการรณรงคลดสถิติ

อุบัติเหตุจากการทำงานใหเปนศูนย (Zero Accident Campaign)   

จากกระทรวงแรงงาน เปนตน 

ภาคการผลิตของบริษัทฯ เรียกวาเปนการผลิตแบบครบวงจรที่พึ่งพา

วัตถุดิบและสาธารณูปโภคภายในประเทศทั้งหมด ทำใหการขนสง

วัตถุดิบและสินคาดวยรถบรรทุกเปนสิ่งสำคัญ ปจจุบันมีไลนการผลิต

เพิ่มขึ้นและปริมาณการผลิตก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นการบริหารจัดการ

ดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนจึงเปนเรื่องทาทายและสำคัญมาก 

หากจัดการไมดีก็จะทำใหลาชาและเกิดความเสียหายตอระบบธุรกิจ

โดยรวมได 

คุณกาญจณัฐ กาญจนลักษณ ผูจัดการฝายคอมพิวเตอร บริษัท      

วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ไดแนะนำระบบที่บริษัทฯ นำมาประยุกตใช   

ในการแกปญหาการจัดการระบบขนสงและการจัดการคลังสินคา       

ที่กอใหเกิดประสิทธิภาพอยางเห็นไดชัด ซึ่งก็คือ การประยุกตใช

เทคโนโลยี RFID ควบคูกับระบบ QMS (Queue Management 

System) และระบบ SWP (Supplier Web Portal) ในการจัดการระบบ

ขนสง และการใชงานบารโคดรวมกับระบบ WMS (Warehouse 

Management System) ในการจัดการคลังสินคา 

โดยระบบจัดการการขนสงนั้น เริ่มที่ฝาย Logistic ของบริษัท

ประกาศรับคิวลวงหนา 1 วัน เพื่อใหบริษัทรับจางขนสงจองคิวรถ

บรรทุกผานระบบ SWP จากนั้นพนักงานขับรถบรรทุกที่ลงทะเบียน     

จะไดรับบัตรประจำตัวที่มีแท็ก RFID ในรูปบัตรแข็ง ที่บรรจุขอมูล

อางอิงถึงการขนสง เมื่อพนักงานขับรถเดินทางมาถึงพื้นที่พักรถและ

แจงทะเบียนรถที่เขามาใหเจาหนาที่ทราบ จากนั้นจะไปรอในหองพัก

เพื่อรอคิว โดยจะดูคิวจากจอมอนิเตอร (Driver Monitoring Screen) 

ซึ่งขอมูลการเรียกคิวจะเชื่อมโยงมาจากคลังสินคาวาพรอมจะใหรถ

เขาไปรับหรือสงของแลวหรือไม ผานระบบ QMS เมื่อถึงคิวพนักงาน  

ขับรถตองนำบัตรประจำตัวไปแนบกับเครื่องอาน (Reader) ที่ดานหนา

ดานชั่งน้ำหนักเพื่อรับ Loading Slip แลวขับรถเขาไปชั่งน้ำหนัก      

โดยขั้นตอนนี้พนักงานไมตองลงจากรถเลย ซึ่งที่จุดชั่งจะมี Reader 

อานขอมูลจากบัตรและเชื่อมขอมูลการชั่งนี้ไปที่ระบบ ERP              

ÃÐºº·Õ่ºÃÔÉÑ·Ï ¹ÓÁÒ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒá¡Œ»˜ÞËÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÃÐºº¢¹Ê‹§áÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤ŒÒ·Õ่¡‹ÍãËŒà¡Ô´

»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÍÂ‹Ò§àË็¹ä´ŒªÑ´¡็¤×Í ¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒà·¤â¹âÅÂÕ RFID ¤Çº¤Ù‹¡ÑºÃÐºº QMS  

(Queue Management System ) áÅÐÃÐºº SWP (Supplier Web Portal)  

ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÃÐºº¢¹Ê‹§ áÅÐ¡ÒÃãªŒ§Ò¹ºÒÃ�â¤Œ´Ã‹ÇÁ¡ÑºÃÐºº WMS  

(Warehouse Management System) ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤ŒÒ 

โดยรวมได 
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เพื่อตรวจสอบวาน้ำหนักที่บรรทุกมานั้นตรงตามขอมูลที่มีอยูหรือไม  

ถาตรงจะมีสัญญาณไฟเขียวใหเขาคลังสินคาได แตถาไมตรงจะมี

สัญญาณไฟแดงแจงเตือน พนักงานขับรถจะตองลงมาติดตอเจาหนาที่

เพื่อตรวจสอบตอไป ซึ่งประโยชนที่ เห็นไดชัดที่สุดจากระบบนี้คือ 

สามารถตรวจสอบขอมูลรถบรรทุกไดดวยระยะเวลาไมเกิน 1 นาที     

ตอคัน ในขณะที่ระบบเดิมจะใชเวลานานถึง 3-5 นาทีตอคัน จึงเรียก   

ไดวาชวยลดระยะเวลาในการทำงานไดถึงรอยละ 80 นอกจากนี้ยังชวย

ลดความผิดพลาดจากการพิมพขอมูล ลดขั้นตอนการสื่อสาร และยังลด

การใชกระดาษไดอีกดวย ซึ่งปจจุบันบริษัทไดใชระบบนี้มาชวยจัดการ

รถบรรทุกที่เขาออกไดมากกวา 200 คันตอวัน 

สำหรับระบบการจัดการคลังสินคาจะมีการใช Web Base 

Application ในระบบ WMS รวมกับการประยุกตใชบารโคดภายใน   

เริ่มจากสินคาที่บรรจุแลวจะถูกลำเลียงมาบนสายพานและถูกพิมพ  

บารโคดดวยเครื่องพิมพแบบ Dot Matrix ชนิดแหงเร็ว ซึ่งขอมูลที่บรรจุ

ในบารโคดจะบอกขอมูลการผลิต พื้นที่จัดเก็บ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

และจะถูกลำเลียงตอเพื่อไปจัดเรียงบนพาเลท จากนั้นรถโฟลคลิฟท   

จะเขามายกพาเลทนี้ไปหอพลาสติก และพนักงานขับรถจะสแกนขอมูล

ที่บารโคดบนตัวสินคาเพื่อดูรายละเอียดพื้นที่จัดเก็บแลวจึงยกไป      

จัดเก็บตามบริเวณที่กำหนดตอไป 

µÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒºÒÃ�â¤Œ´ÀÒÂã¹ÊÓËÃÑº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤ŒÒ 

จากการนำระบบตางๆ นี้มาประยุกตใชรวมกัน ไดทำใหบริษัท        

วีนิไทย จำกัด (มหาชน) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพดานความรวดเร็ว  

ในการทำงานและการขนสงที่ถูกตองไดมากกวา 100% ซึ่งเปนสิ่งที่    

นาสนใจและนาศึกษาเพื่อนำมาประยุกตใชกับธุรกิจตางๆ ตอไป ทั้งนี้

ทางสถาบันรหัสสากลตองขอขอบคุณเจาหนาที่ของบริษัทฯ ทุกทานมา 

ณ โอกาสนี้ ที่สละเวลาพาเยี่ยมชมโรงงานพรอมแบงปนความรูที่มี

ประโยชนมากมาย และขอขอบคุณ คุณตน วิภาวีรอัญชลีกุล กรรมการ

ผูจัดการ บริษัท คารพิเดียม คอลซัลติ้ง จำกัด ผูติดตอประสานงานและ

ทำใหการเขาเยี่ยมชมครั้งนี้เกิดขึ้นไดและผานไปไดดวยด ี

¨Ø´ÃÑº Loading Slip 

Driver Monitoring 

 Screen 

´‹Ò¹ªÑ่§¹้ÓË¹Ñ¡à¢ŒÒÍÍ¡ 
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ยาถือเปนปจจัยสำคัญของระบบบริการสุขภาพ เพื่อการรักษา

ประชาชนใหหายจากอาการเจ็บปวย ซึ่งลักษณะยาที่พบทั่วไปจะมี   

การบรรจุหลายหนวยตอหนึ่งหนวยบรรจุภัณฑ (Multiple Units Blister/

Packages) มีการพิมพรายละเอียดสินคาลงบนบรรจุภัณฑแตไมมี   

การลงรายละเอียดระดับหนวยขนาดใช ซึ่งแตกตางจากการบรรจุหนึ่ง

หนวยการใชตอหนึ่งหนวยบรรจุภัณฑ (Single Unit Blister Package) 

ที่มีการใชงานในลักษณะนี้อยางแพรหลายในโรงพยาบาลตางๆ          

ซึ่งหมายถึงหนึ่งหนวยบรรจุภัณฑประกอบดวยหนึ่งหนวยขนาดใช      

ตอวัน เพื่อสามารถระบุรายการยาใหมีความเฉพาะเจาะจงถึงการจาย

ยาไปยังผูปวยไดอยางถูกตองมากยิ่งขึ้น โดยอางอิงจากบารโคดประจำ

ผูปวยในขณะจายยา 

บรรจุภัณฑขั้นปฐมภูมิของสินคา ประกอบดวย สินคาลักษณะ    

ชนิดเดียวกัน อาทิเชน แผงยาหรือแผงหลอดฉีดยา ลักษณะบรรจุภัณฑ

ในแตละหนวยการใชอยูในลักษณะสามารถแยกออกจากกันไดงาย

พรอมใชงานไดทันที และมีการระบุรายละเอียดสินคาบนฉลากอยาง

ชัดเจน 

Single Unit Barcoding and 

Why Bar Coded Single Units in Hospitals?
ในกระบวนการหวงโซอุปทานภายในดานการแพทยมีขั้นตอนที่     

ยุงยากและซับซอนมากกวาในอุตสาหกรรมดานสินคาอุปโภคบริโภค 

การระบุบาร โคดถือเปนการระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑยา        

อยางถาวร และการรักษาความปลอดภัยในแงของความสามารถ       

ในการตรวจสอบยอนกลับ ซึ่งมุงเนน ณ จุดจายยาใหแกคนไขใน      

โรงพยาบาลเปนหลักในการที่จะปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาด1 ซึ่งการ

ระบุขอมูลสินคาดวยเทคโนโลยีบารโคดชวยลดความผิดพลาดลง 

41.4% (เปอรเซ็นตความผิดพลาดจาก 11.5% เปน 6.8% = 4.7 

Absolutely)2 อีกทั้งยังเปนการเพิ่มความปลอดภัยในขั้นตอนการผสม

แตละขั้นตอนการละลาย โดยสแกนบารโคดบนบรรจุภัณฑในแตละ

ระดับการใช 

¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÐªØÁ GS1 Global ä´ŒÃÑºà¡ÕÂÃµÔ¨Ò¡ Dr. Roberto Frontini, »ÃÐ¸Ò¹Í§¤�¡Ã 

European Association of Hospital Pharmacists (EAHP) «Ö่§à»š¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õ่ä´ŒÃÑº¡ÒÃ    

¨Ñ´µÑ้§¨Ò¡µÑÇá·¹àÀÊÑª¡ÃÃÐ´Ñº¹Ò¹ÒªÒµÔÀÒÂã¹ÀÙÁÔÀÒ¤ÂØâÃ» Ã‹ÇÁáÅ¡à»ÅÕ่Â¹»ÃÐÊº¡ÒÃ³�      

ã¹¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒ§Ò¹ºÒÃ�â¤Œ´à¾×่Í¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÊÙ§ÊØ´¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂ ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ã¹âÃ§¾ÂÒºÒÅ 

¡ÒÃÃÐºØºÒÃ�â¤Œ´ÃÐ´ÑºË¹Ö่§Ë¹‹ÇÂ  

áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂã¹âÃ§¾ÂÒºÒÅ 

Patient Safety in Hospitals 

Why Bar Coded Single Units in Hospitals?

ขอมูลโดย: คุณฉัตรชนก ลุผักชี 
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เอกสารอ้างอิง
1HassinkJet.Al.EJHPharm2012;19:489-494.doi:10.1136/ejhpahrm-2012-000058
2PoonEGetal.NEngJMed2010;362:1698-707.


 

การประยุกต์ใช้งานภายในองค์กร EAHP ในปัจจุบัน

การพิมพ์บาร์โค้ดจะต้องให้สามารถอ่านได้ง่าย ชัดเจน และมี   

ความคงทน โดยในแต่ละระดับการบรรจุหนึ่งหน่วยจะมีข้อมูลที่

ประกอบด้วย  

 

•  ชื่อทางการค้า: Trade Name 

•  รูปแบบการใช้: Application Form 

•  สารที่ใช้: Active Substance(s) 

•  ปริมาณของสารที่ใช้: Quantity of Active Substance(s), 

•  ชื่อผู้ผลิต: Manufacturer’s Name 

•  วันหมดอายุ: Expiry Date 

•  หมายเลข: Batch  

•  บาร์โค้ดที่มีข้อมูลเลขหมายประจำตัวยา: GTIN วันหมดอายุ  

 และหมายเลข Batch 

•  ไม่มีการระบุเลขรายชิ้นบนหน่วยสินค้า  

 

เภสัชกรในโรงพยาบาลภายใต้ความร่วมมือ EAHP ได้ลงความเห็น

ในการใช้งานบาร์โค้ดที่มีความเป็นมาตรฐานสากล GS1 ในการระบุ

ข้อมูลสินค้าในรูปแบบบาร์โค้ด โดยใช้บาร์โค้ด GS1-128 (ex- EAN-

128) ซึ่งสามารถใส่ข้อมูลเพื่อการสืบย้อนกลับได้ดีในระดับการบรรจุ

หนึ่งหน่วยการใช้ต่อหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์ Single Dose Units         

หากขนาดบรรจุภัณฑ์ของสินค้าชนิดนั้นไม่เพียงพอ แนะนำให้ใช้      

บาร์โค้ดในรูปแบบ 2 มิติ (Bi- Dimensional Barcode)  

 

 

 

ผลสำรวจการใช้งานบาร์โค้ดภายในโรงพยาบาล ณ จุดจ่ายยาแก่ผู้ป่วย (Point of Care)
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โดย / By: Blanca Elvira Acosta Cajigas  
และ / and Leonel Pava 

แปลโดย: คุณนวลพรรณ ลิ้มเจริญ  
Translated By: Nuanpun Limchareon 

 

Driving Efficiencies  
In Transport 
¡ÒÃ¼ÅÑ¡´Ñ¹ãËŒà¡Ô´»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹¡ÒÃ¢¹Ê‹§

ã¹»ÃÐà·Èâ¤ÅÍÁàºÕÂ ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹¡ÒÃ¢¹Ê‹§ÊÔ¹¤ŒÒ¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 37 ¢Í§¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ      

ã¹´ŒÒ¹âÅ¨ÔÊµÔ¡Ê�ã¹ÃÐºº«Ñ¾¾ÅÒÂàª¹ «Ö่§à¼ÂãËŒàË็¹âÍ¡ÒÊ·Õ่´ÕÊÓËÃÑº¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò 

In Colombia, the transportation of goods takes up more than 37% of 

the logistics costs within the supply chain, which offers a great 

opportunity.  

28GS1 Thailand newsletter
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ปัญหาสำคัญที่เราได้พบจากกรณีข้างต้นนั้น คือ ความไม่ตรงต่อเวลา 

และการขาดข้อมูลที่น่าเชื่อถือระหว่างลูกค้า บริษัทขนส่งสินค้า และ    

พนักงานขับรถ ถึงแม้ว่าบางที่นั้นมีข้อมูลเหล่านี้อยู่บ้าง แต่บ่อยครั้ง         

ที่ข้อมูลเหล่านี้ได้มาอย่างไม่เป็นทางการ และมีความไม่สมบูรณ์ ดังนั้น 

การพัฒนาแนวทางที่ดีกว่าในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการ

ขนส่งต่างๆ ที่แตกต่างกัน และเพื่อทำให้ความสามารถในการสืบย้อนกลับ

และความชัดเจนของการขนส่งบรรลุผลสำเร็จ GS1 โคลอมเบีย ได้กำหนด

และนำรูปแบบบูรณาการมาปฏิบัติโดยการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน     

ซึ่งรวมถึงการใช้ระบบค้นหาตำแหน่งอัตโนมัติสำหรับพาหนะโดยอาศัย

เทคโนโลยี GPS และ GPRS คอมพิวเตอร์พกพา เทคโนโลยี EPC/RFID 

และบริการต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต 

โครงการนี้เริ่มจากการนำของผู้แทนด้านโลจิสติกส์ชื่อ Almacenar -

Almagran โดยความสนับสนุนของ GS1 โคลอมเบีย และผู้ให้บริการ

ระบบต่างๆ ซึ่งในกระบวนการสืบย้อนกลับ มีลูกค้าเข้าร่วมดำเนินการ     

30 บริษัท รวมถึง Falabella, Carrefour และ Exito (บริษัทค้าปลีกของ   

คาสิโนในโคลอมเบีย) ผู้ให้บริการต่างๆ คือ Samsung และ LG 

Electronics ผู้ประกอบการขนส่ง 5 บริษัท และ พนักงานขับรถจำนวน 

150 คน ส่วน GS1 โคลอมเบียนั้น ได้ทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก

เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของบริษัทต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น  

 
รูปแบบใหม่ของการขนส่งนั้นได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่สำคัญดังนี้ 

• การประหยัดเวลาในกระบวนการขนส่งถึงร้อยละ 50  

• การประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารถึงร้อยละ 67 เนื่องจาก 

 มีการใช้โทรศัพท์มือถือน้อยลง 

• ข้อมูลสำหรับการใช้ร่วมกันนั้นถูกทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและ 

 ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางเดียว 

• การกรอกข้อมูลโดยใช้คนนั้นลดลง ซึ่งข้อมูลนั้นได้ถูกกรอกแค่เพียง  

 1 ครั้งเท่านั้น เพื่อใช้ในกระบวนการทั้งหมด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูก 

 รวมเป็นชุดเดียวและทำให้สามารถลดความผิดพลาดของข้อมูล 

 ได้อีกด้วย 

• ความสามารถในการสืบย้อนกลับและความชัดเจนที่มากขึ้น ได้ถูก 

 นำมาพัฒนาตลอดทั้งกระบวนการ 

• ตัวชี้วัดความสามารถได้ถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ 

• การเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการสั่งการ และ 

 การค้นหาพาหนะ 

• ความไม่มีประสิทธิภาพต่างๆ ถูกกำจัดไปซึ่งหมายถึงการลดลง 

 ของต้นทุน และเวลา 

 

The main problem we see is the lack of on time and 
reliable information between the customer, the third logistics 
party, and the driver. Even where it is available, it is often very 
informal and the information is frequently incomplete. In order 
to develop better ways to integrate the information related to 
the different transport processes and to achieve on line 
visibility and traceability, GS1 Colombia defined and 
implemented an integrated platform that uses different 
technologies. These include; automatic global positioning 
systems for vehicles using GPS and GPRS technologies, 
mobile PC’s and EPC/RFID and other internet based-
solutions. 

The initiative is being lead by a third logistics party called 
Almacenar - Almagran with the support of GS1 Colombia and 
Solution Providers. In the traceability process 30 customers 
participated, including Falabella, Carrefour and Exito (the 
retail brand of Casino in Colombia), their providers; Samsung 
and LG Electronics, 5 transportation enterprises and 150 
drivers. GS1 Colombia facilitated the implementation 
supporting the companies and the service providers. 

 

The new integrated platform has  
delivered significant benefits including: 

•	 A	50%	saving	in	time	in	relation	to	the	transportation		
 processes  
•	 Savings	of	67%	in	communications	costs	due	to	less		
 use of mobile phones  
•	 The	information	to	be	shared	was	set	to	a	standard	and		
 is available to all parties through one channel 
•	 Manual	data	input	was	reduced;	data	was	only	input		
 once during the whole process and this consolidated the  
 information and avoided mistakes. 
•	 Much	better	visibility	and	traceability	were	developed		
 in all the processes. 
•	 Performance	indicators	were	calculated	automatically.	
•	 Greater	efficiency	and	diligence	was	achieved	when		
 assigning and searching for vehicles. 
•	 Many	inefficiencies	were	eliminated	thus	reducing	costs		

 and time 

GS1 CASE STudy
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3 ปี “GS1 Facebook” 
“กดไลค์ ใกล้กันมากขึ้น รู้จักกันมากขึ้น” 
อีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารจากสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) 

ตลอดระยะเวลา 26 ปี ที่ผ่านมา สถาบันรหัสสากลได้ดำเนินการ 

เ ป็ นน ายท ะ เบี ยนออก เลขหมายบาร์ โ ค้ ด ให้ แก่ สม าชิ ก             

ในประเทศไทย พร้อมเป็นผู้ให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาในการ     

นำระบบมาตรฐานสากล GS1 ไปใช้ในระบบธุรกิจของสมาชิก    

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และด้วยจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นทุกปี 

ทำให้เราไม่หยุดที่จะมองหาช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว

และเข้าถึงสมาชิกได้มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกและช่องทาง

ประชาสัมพันธ์องค์กรไปยังสมาชิกและบุคคลทั่วไป 

ปัจจุบัน เราก็ให้ความสำคัญกับการสื่อสารในโลกยุคออนไลน์     

มากขึ้น เพื่อให้ทันกับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของสมาชิก โดย Facebook 

ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการนั้นได้ ด้วยรูป

แบบการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ เข้าถึงสมาชิกและบุคคลทั่วไปได้ 

อย่างเป็นกันเองทุกที่ทุกเวลา ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถสื่อสาร

เนื้อหาที่ครอบคลุม ทั้งข่าวสารด้านการฝึกอบรม ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

บาร์โค้ดและการดำเนินธุรกิจ รวมถึงข้อคิดที่น่าสนใจต่างๆ ไปยังสมาชิก

ได้เป็นอย่างดี 

ข้อมูลโดย: คุณจิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์ 

สถาบันรหัสสากล ได้เริ่มเปิดช่องทางการสื่อสารทาง Facebook 

มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2554 จนถึงวันนี้ รวมเป็น    

ระยะเวลากว่า 3 ปี ภายใต้ URL: fb.com/gs1thailand            

ด้วยการนำเสนอข่าวสารและรูปถ่ายของกิจกรรมต่างๆ ที่สถาบันฯ 

จัดขึ้น ซึ่งก็ได้รับความสนใจและเข้ามาเยี่ยมชมด้วยดีเสมอมา 

ปัจจุบันสถาบันฯ มีแผนจะประชาสัมพันธ์และนำเสนอเนื้อหา      

ที่น่าสนใจผ่านทาง Facebook ให้มากขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่    

แอดมินที่คอยดูแลเพจมากกว่า 5 คน ซึ่งจะคอยนำเสนอความรู้

และให้บริการด้านการตอบคำถามทั้งด้านเทคนิค การสมัคร

สมาชิก และข้อมูลต่างๆ ตลอดเวลาทำการ (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 

8.00 – 17.00 น.) โดยผู้ที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องสามารถพิมพ์ถามไว้ได้ 

ทั้งในหน้า Wall หรือทาง Message โดยหากอยู่นอกเวลาทำการ

เจ้ าหน้าที่ แอดมินก็จะรีบดำเนินการตอบในเวลาทำการ             

ต่อไป  
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“กดไลค์ ใกล้กันมากขึ้น รู้จักกันมากขึ้น” 

“ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ” 
“เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับบาร์โค้ด” 

“ความรู้ด้านสินค้าและการทำธุรกิจ” 

“ข้อคิดที่น่าสนใจ” 

“ข่าวสารหลักสูตรอบรม” 

“ภาพการจัดกิจกรรมต่างๆ” 

นอกจากนี้ ในอนาคตสถาบันฯ ก็มีแผนที่จะจัดกิจกรรมต่างๆ 

ร่วมกับแฟนเพจและสมาชิกให้มากขึ้นด้วย  

โดยทางสถาบันฯ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าช่องทางการสื่อสารนี้

จะตอบโจทย์ความต้องการของทุกท่านได้ไม่มากก็น้อย หากท่าน

มีคำติชมหรือคำแนะนำใดๆ ทางสถาบันฯ ก็ยินดีน้อมรับ        

เพื่อนำมาปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป 
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จากตนปที่ผานมา ผูบริโภคไดเห็นถึง Road Map ของแบรนดผูผลิต

โทรศัพทมือถือที่มีการเปดตัวโทรศัพทมือถือรองรับ NFC อยางตอเนื่อง    

ไมวาจะเปน Samsung Galaxy ถึง 6 รุน  ไดแก Galaxy Fame, Galaxy 

S3, Galaxy S3 Mini, Galaxy S4, Galaxy Note 2 และ Galaxy Note 3 

สวนมือถืออื่นๆ นั้น ตองเปนระบบปฏิบัติการ Android และรองรับ         

NFC ดวย สำหรับผูใช iPhone ซึ่งไมมี NFC มาใหก็จะไมสามารถใชบริการ

ชำระเงิน NFC ไดเลย ดังนั้นบริการตางๆ จะไมเหมาะสำหรับผูใช          

ระบบปฏิบัติการ iOS  

ดวยเหตุนี้จึงทำใหไมมีใครกลาปฏิเสธวาในปจจุบัน NFC เปนเทคโนโลยี     

ที่ทำใหชีวิตเราสะดวกสบายขึ้น เหมาะกับโลกเราทุกวันนี้ที่หมุนเร็วมาก

เรียกวาทุกนาทีมีคาจนหลายคนถามหาแตหนทางที่จะชวยใหมีเวลามากขึ้น 

แนนอนวา NFC เปนหนึ่งในเทคโนโลยีที่ชวยทำใหการใชงานอุปกรณตางๆ 

ทำไดสะดวกรวดเร็ว เหมาะกับความตองการของผูคนในปจจุบัน               

ที่หลากหลาย เชน การควบคุมการเขาออก การแลกเปลี่ยนขอมูล             

ในอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสำหรับผูบริโภคทั่วไป ธุรกิจการดูแลสุขภาพ      

การเก็บรวบรวมและแลกเปลี่ยนขอมูล การสะสมแตม คูปองอิเล็กทรอนิกส 

การชำระเงิน เปนตน แนวโนมที่เกิดขึ้นนี้จึงเห็นโอกาสในการเปดใหบริการ

ชำระเงินบนโทรศัพทมือถือผานเทคโนโลยี NFC วาจะไดรับความนิยม

สำหรับผูบริโภคคนไทยแนนอน 

การนำ NFC มาใชกับระบบจายเงินบนมือถือชวยใหกระบวนการ      

จายเงินงายขึ้น เพราะลูกคาสามารถแตะโทรศัพทกับเครื่องอานของรานคา

ไดเลย (ลักษณะเดียวกับบัตรสมารทเพิรสของ 7-11 ในปจจุบัน เพียงแต

เปลี่ยนจากบัตรมาเปนโทรศัพทมือถือ) ซึ่งจะชวยใหการจายเงินจำนวนนอยๆ 

ในหางรานขนาดเล็กที่ไมมีเครื่องอานบัตรเครดิตทำไดสะดวกมากขึ้น 

โดยเทคโนโลยีจายเงินดวยโทรศัพทมือถือขางตน จะเนนกิจกรรมของ

ลูกคาผูจายเงินเปนหลัก แตในฝงของผูขายเองก็ยังสามารถนำโทรศัพทหรือ

แท็บเล็ตมาใชเปน “เครื่องรับการจายเงิน” แทนอุปกรณอานบัตรเครดิต     

ในระบบเดิมได ยิ่งไปกวานั้นรานคาผูประกอบการเองก็สามารถเพิ่มเติม

ขอมูล โปรโมชั่น หรือตัวเลือกสินคาอื่นๆ ภายในรานไดผานชองทางนี้      

เพิ่มโอกาสในการขายสินคาไดดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังสามารถใชเปนสื่อโฆษณา 

´ŒÇÂ NFC 
à»�´»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¡ÒÃªÓÃÐà§Ô¹ÃÙ»áººãËÁ‹ 

โดย: คุณมินตรา เฆษะปะบุตร 
 สถาบันสงเสริมความเปนเลิศทางเทคโนโลยีอารเอฟไอดีแหงประเทศไทย 
 

ผูที่สนใจใชงาน RFID ติดตอรับคำปรึกษา  

และเรียนรูเทคโนโลยีดาน RFID ไดที่ 

สถาบันสงเสริมความเปนเลิศทางเทคโนโลยี 

อารเอฟไอดีแหงประเทศไทย 

โทรศัพท: (0)-2345-1211, 1213, 1231  

E-mail: rfid.th@gmail.com 

อัพเดตโปรโมชั่น หรือสวนลด

ตางๆ ไดสะดวกงายดาย 

ทำใหลูกคารู สึกสนุกและ

อยากรวมกิจกรรมมากขึ้น 

NFC จึงเปนเทคโนโลยี    

ที่สรางประสบการณแหงการ

ช อ ป ป ง รู ป แ บ บ ใ ห ม         

ตอบสนองความตองการของ

¡ÃÐáÊà·¤â¹âÅÂÕ½˜›§Á×Í¶×Í·Õ่àÃÔ่Á¡‹ÍµÑÇãËŒàË็¹ã¹µ‹Ò§»ÃÐà·È µÑ้§áµ‹»‚ 2555 áÅÐÁÒáÃ§ÁÒ¡¢Ö้¹ 

ã¹»‚ 2556 ¤×Í ÃÐºº¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹¼‹Ò¹â·ÃÈÑ¾·�Á×Í¶×Í ËÃ×Í·Õ่àÃÕÂ¡ÃÇÁæ Ç‹Ò “Mobile 

Payment” «Ö่§á¹Ç¤Ô´ËÅÑ¡¢Í§ Mobile Payment ¤×Í ¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹â·ÃÈÑ¾·�Á×Í¶×ÍãËŒà»š¹

¡ÃÐà»‰ÒÊµÒ§¤�àÊÁ×Í¹ãªŒ¨‹ÒÂà§Ô¹áºº´Ô¨ÔµÍÅàª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñº¡ÒÃÃÙ´ºÑµÃà¤Ã´Ôµ áµ‹¨ÐàË¹×Í¡Ç‹Ò

´ŒÇÂàÃ×่Í§¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶àÊÃÔÁËÅÒ¡ÃÙ»áºº àª‹¹ ÇÔ¸Õ¡ÒÃÂ×¹ÂÑ¹µÑÇµ¹¢Í§à¨ŒÒ¢Í§à§Ô¹ ËÃ×Í   

¡ÒÃ¤Ô´à»ÍÃ�à«็¹µ�Ê‹Ç¹Å´¡ÑººÑµÃÊÐÊÁáµŒÁä»¾ÃŒÍÁ¡Ñº¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹ã¹·Õà´ÕÂÇ äÁ‹µŒÍ§¾¡  

ºÑµÃÊÁÒªÔ¡áÂ¡ÍÕ¡ãºãËŒÂØ‹§ÂÒ¡ 

´ŒÇÂ NFC
¡ÃÐáÊà·¤â¹âÅÂÕ½˜›§Á×Í¶×Í·Õ่àÃÔ่Á¡‹ÍµÑÇãËŒàË็¹ã¹µ‹Ò§»ÃÐà·È µÑ้§áµ‹»‚ 2555 áÅÐÁÒáÃ§ÁÒ¡¢Ö้¹ 

ã¹»‚ 2556 ¤×Í ÃÐºº¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹¼‹Ò¹â·ÃÈÑ¾·�Á×Í¶×Í ËÃ×Í·Õ่àÃÕÂ¡ÃÇÁæ Ç‹Ò “Mobile 

Payment” «Ö่§á¹Ç¤Ô´ËÅÑ¡¢Í§ Mobile Payment ¤×Í ¡ÒÃà»ÅÕ่Â¹â·ÃÈÑ¾·�Á×Í¶×ÍãËŒà»š¹

ลูกคาที่แตกตางกันไดอยางลงตัว สิ่งสำคัญที่สุดที่นอกเหนือไปจาก

ความสะดวกสบายของผูบริโภคแลว ธนาคาร และรานคายังสามารถ

วิเคราะหพฤติกรรมการใชจายของลูกคาแตละคนไดแบบเรียลไทม 

และนำไปสูการใหผลตอบแทนในการใชจายแตละครั้งไดทันทีอีกดวย 

นับจากนี้ไปการใชเทคโนโลยี NFC บนมือถือ จะเริ่มมีบทบาท

สำคัญในชีวิตคนเมืองมากขึ้น และจะทำใหไลฟสไลตของคนยุค IT 

อยางพวกเราเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง เพียงแคคุณมี Smartphone ที่มี 

NFC เครื่องเดียวก็สามารถใชงานไดครบเลยทีเดียว  ซึ่งในประเทศ  

แถบเพื่อนบานเรา ไมวาจะเปน สิงคโปร ฮองกง เกาหลี ญี่ปุน ไดนำ

หนาเราไปหลายกาว เราสามารถเรียนรูและนำมาเปนตัวอยางได    

เปนอยางดี เพื่อเตรียมตัวรับกับการเปดเสรีทางการคาในกลุมประเทศ

อาเซียน (AEC) ในป 2558 ที่จะมาถึง ซึ่งประเทศไทยโดยเฉพาะ

กรุงเทพฯ ก็จะเปนเสมือนประตูบานใหญที่จะมีผูคนเขามาใชชีวิตและ     

ทำธุรกิจอยางมากมายมหาศาลผานประเทศของเราในอีกไมชาไมนานนี้ 
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เอื้อเฟอขอมูลโดย: ศูนยวิจัยกสิกรไทย 

ÀÒ¾ÃÇÁÍØμÊÒË¡ÃÃÁà¤Ã×่Í§ÃÑºâ·Ã·ÑÈ¹ �μÑ้§áμ‹μŒ¹»‚ 2556 ·Õ่¼‹Ò¹ÁÒ ä´ŒÃÑº¼Å¡ÃÐ·º       

¨Ò¡¡ÒÃªÐÅÍ¡ÒÃ«×้Íà¤Ã×่Í§ÃÑºâ·Ã·ÑÈ¹�¢Í§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ à¹×่Í§¨Ò¡¼ÙŒºÃÔâÀ¤μ‹Ò§ÃÍ Ù́¤ÇÒÁªÑ´à¨¹

ã¹ àÃ×่Í§¢Í§¡ÒÃ à»ÅÕ่Â¹¼‹ Ò¹ÊÙ‹ Ã Ðºº·ÕÇÕ´Ô ¨ÔμÍÅ¨Ò¡ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ô¨               

¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂàÊÕÂ§ ¡Ô¨¡ÒÃâ·Ã·ÑÈ¹ � áÅÐ¡Ô¨¡ÒÃâ·Ã¤Á¹Ò¤ÁáË‹§ªÒμÔ (¡Ê·ª.) äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹

¤ÇÒÁªÑ´à¨¹´ŒÒ¹¡ÒÃÃÑºÃÍ§ÁÒμÃ°Ò¹¢Í§à¤Ã×่Í§ÃÑºÊÑÞÞÒ³ÃÐºº·ÕÇÕ´Ô¨ÔμÍÅ·Ñ้§à¤Ã×่Í§ÃÑº

â·Ã·ÑÈ¹�áÅÐ¡Å‹Í§ÃÑºÊÑÞÞÒ³ (Set-Top-Box) ÃÇÁ¶Ö§¤ÇÒÁªÑ´à¨¹´ŒÒ¹ÃÐÂÐàÇÅÒ       

¡ÒÃàÃÔ่Áá¾Ã‹ÀÒ¾¡ÒÃÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈ à»š¹μŒ¹ 

ทั้งน้ี ภายหลังจาก กสทช. ไดออกมารับรองมาตรฐานเคร่ืองรับโทรทัศนที่มี

จูนเนอรระบบดิจิตอลแบบ DVB-T21 ในตัวและกลองรับสัญญาณดิจิตอล ใหแก     

ผูประกอบการผลิตและจัดจำหนายเครื่องรับโทรทัศนและกลองรับสัญญาณ        

รายใหญพรอมกับใหความชัดเจน ในเร่ืองระยะเวลาการแพรภาพการออกอากาศทีวี

ดิจิตอล ประกอบกับมหกรรมฟุตบอลโลกครั้งท่ี 20 ที่กำลังจะเกิดข้ึนภายใน          

ชวงกลางป 2557 จะเปนปจจัยสำคัญท่ีจะทำใหตลาดเครื่องรับโทรทัศนกลับมา

คึกคักอีกครั้ง 

 

á¹Çâ¹ŒÁμÅÒ´à¤Ã×่Í§ÃÑºâ·Ã·ÑÈ¹�»‚ 2557 

ตลาดเคร่ืองรับโทรทัศนในชวงป 2557 นาจะมีการขยายตัวไดดีโดยมีปจจัย

สนับสนุนหลักมาจากการเปล่ียนผานสูระบบทีวีดิจิตอล การแพรภาพมหกรรม

ฟุตบอลโลกในชวงกลางป 2557 การทำการตลาดของผูประกอบการ การพัฒนา

เทคโนโลยีใหมๆ ในเคร่ืองรับโทรทัศน รวมถึงการขยายชองทางการจัดจำหนายของ   

ผูประกอบการรายใหญ แตอยางไรก็ดี ยังคงมีหลากปจจัยกดดันตลาดเคร่ืองรับ

โทรทัศน ไมวาจะเปน ปญหาหน้ีครัวเรือนสะสมท่ีอยูในระดับคอนขางสูงในปจจุบัน 

μÅÒ´à¤Ã×่Í§ÃÑºâ·Ã·ÑÈ¹�»‚ 57  
ÍÒ¨àμÔºâμäÁ‹à¡Ô¹ÃŒÍÂÅÐ 13.9 áÁŒ¨ÐÁÕ¿ØμºÍÅâÅ¡ 

áÅÐ·ÕÇÕ´Ô¨ÔμÍÅË¹Ø¹ 

สัดสวนการถือครองเครื่องรับโทรทัศนระบบอนาล็อกและระบบดิจิตอลของครัวเรือนไทย 

ที่มา: ศูนยวิจัยกสิกรไทย 

ขอมูลเพิ่มเติม 
1 DVB-T2 คือ Digital Video Broadcasting Terrestrial Second Generation  
 ซึ่งเปนระบบดิจิตอลทีวีระบบหนึ่งที่ใชในยุโรป 

โดย ณ สิ้นไตรมาส 3 ป 2556 มีสัดสวนถึง

รอยละ 80.1 ตอ GDP การชะลอตัวของตลาด

ที่อยูอาศัยในป 2557 ยอมเปนสวนสำคัญ    

ตอการกดดันการซ้ือเคร่ืองใชไฟฟาตางๆ      

ในครัวเรือน ซึ่งคาดวาจำนวนท่ีอยูอาศัย  

สรางเสร็จและจดทะเบียนในกรุงเทพฯ และ

เขตปริมณฑลจะลดลงราวรอยละ 21 จาก      

ป 2556 และปจจัยดานกำลังซื้อของเกษตรกร

ในตางจังหวัดที่ลดลง โดยในป 2557 นาจะมี

แนวโนมลดลงทั้งจากราคาสินคาโภคภัณฑ 

ในตลาดโลกท่ียังไมฟนตัวชัดเจนและจาก

ความไมชั ด เจนของโครงการสนับสนุน       

จากภาครัฐตางๆ ยกตัวอยางเชน โครงการรับจำนำขาวที่ทางรัฐบาลยังมีความลาชา

ในการเบิกจายเงินใหเกษตรกรของรอบฤดูการผลิต 2556/57 และนาจะสงผลให

กำลังซื้อเครื่องรับโทรทัศนของกลุมนี้ซึ่งมีประมาณ 1.8 ลานราย ลดลงไปดวย 

 

¨ÑºμÒ...ËÅÒ¡¤ÇÒÁ·ŒÒ·ÒÂμ‹Í¡ÒÃ¢ÂÒÂμÑÇ¢Í§μÅÒ´à¤Ã×่Í§ÃÑºâ·Ã·ÑÈ¹� 

ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา ผูประกอบการในธุรกิจผลิตและจัดจำหนายเครื่องรับ

โทรทัศนก็ยังคงเผชิญกับความทาทายในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนความทาทาย 

จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภคในการรับชมโทรทัศนในยุคปจจุบัน รวมถึง

ความทาทายจากการเปล่ียนผานสูยุคระบบทีวีดิจิตอล ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอ

การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองรับโทรทัศนของผูบริโภค ตัวอยางเชน การเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมผูบริโภคในการรับชมรายการโทรทัศนจากหนาจอทีวีสูโมบายทีวีที่มี   

แนวโนมเติบโตสูงขึ้น และที่สำคัญการเปล่ียนผานสูยุคระบบทีวีดิจิตอลที่กำลัง    

จะเกิดข้ึน ซึ่งนับวาเปนการเปล่ียนแปลงครั้งสำคัญของวงการส่ือโทรทัศน และ     

ยังเปนเรื่องแปลกใหมสำหรับผูบริโภคไทย ทำใหผูประกอบการธุรกิจผลิตและ     

จัดจำหนายเคร่ืองรับโทรทัศนอาจเผชิญกับความทาทายท่ีหลากหลายในชวงแรก

ของการเปลี่ยนผานเขาสูยุคระบบทีวีดิจิตอล ไมวาจะเปนปญหาสัญญาณ       

โครงขายระบบทีวีดิจิตอลที่ยังไมครอบคลุมทั่วประเทศในปแรกของการออกอากาศ 

ผูบริโภคมีทางเลือกในการใชกลองรับสัญญาณในการรับชมทีวีดิจิตอลทดแทนการ

ซื้อเครื่องรับโทรทัศนเครื่องใหม และเคร่ืองรับโทรทัศนระบบดิจิตอลในปจจุบัน     

ยังไมสามารถรองรับเทคโนโลยี Two-Way Interactive ได เปนตน ซึ่งอาจจะสงผล

กระทบตอการตัดสินใจซื้อเครื่องรับโทรทัศนของผูบริโภค 

จากปจจัยหนุนและปจจัยทาทายตางๆ ที่มีตอตลาดเคร่ืองรับโทรทัศน            

ดังที่กลาวมาขางตน ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดวา ตลาดเครื่องรับโทรทัศนในป 2557 
จะมีการเติบโตอยูในกรอบรอยละ 9.5-13.9    

คิดเปนมูลคาประมาณ 37,900-39,300 ลานบาท 

ดวยยอดขายเคร่ืองรับโทรทัศนจำนวน 3.2-3.4 

ลานเคร่ือง หรือมีการขยายตัวรอยละ 9.8-16.8 

ขณะท่ีป 2556 ตลาดเครื่องรับโทรทัศนมีการ

ขยายตัวอยูที่รอยละ 4.6 คิดเปนมูลคาประมาณ 

34,500 ลานบาท โดยมียอดขายเคร่ืองรับ

โทรทัศนจำนวน 2.9 ลานเครื่อง หรือมีการ   

ขยายตัวรอยละ 11.5 กระน้ัน ศูนยวิจัย-     

กสิกรไทยยังคาดวา สัดสวนการถือครอง    

เครื่องรับโทรทัศนระบบดิจิตอลในป 2557       

จะอยูที่ประมาณรอยละ 6.5 ของการถือครองเครื่องรับโทรทัศนทั้งหมด ที่คาดวา   

จะมีจำนวนประมาณ 41 ลานเครื่อง ในขณะที่ป 2556 มีสัดสวนการถือครองเครื่อง

รับโทรทัศนระบบดิจิตอลอยูที่ประมาณรอยละ 0.9 เนื่องจากสัญญาณโครงขายที่ยัง

ไมครอบคลุมทั่วประเทศ และผูบริโภคตางมีทางเลือกในการใชเทคโนโลยีสำหรับ

การรับชมทีวีดิจิตอล 

BIZ  BREAKTHROUGH
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PRODUCT FOCUS

à§×่Í¹ä¢ 
• คอลัมน 4 สี จำนวน 2 หนา A4 มี

พื้นที่โฆษณา จำนวน 6 ตำแหนง แตละ
ตำแหนง มีพื้นที่เทากับ 1/3 ของหนา A4  

• สมาชิกแตละราย สามารถโฆษณา
สินคาได 1 ตำแหนง เทานั้น ไมสามารถ   
ซื้อพื้นที่ เพิ่มเติมได เนื่องจากสถาบันฯ 
ตองการกระจายสิทธิ์ใหกับสมาชิกรายอื่น
อยางเทาเทียมกัน 

• ในพื้นที่ 1 ตำแหนง สามารถลงรูปได
จำนวน 1 รูป พรอมทั้งขอความโฆษณา
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 Œ́ÁÕ¡ÒÃ Ñ̈´·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§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 จัดพื้นที่แสดงสินคาภายในบริเวณสถาบันฯ     

เพื่อหมุนเวียนใหสมาชิกของสถาบันฯ ไดนำสินคามาประชาสัมพันธ   
หากสมาชิกทานใดสนใจ สามารถสงผลิตภัณฑมารวมจัดแสดงโดยไมจำกัดจำนวน!  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ : 

คุณณิชกานต อุชชิน  

โทรศัพท: 0 2345 1192     E-mail: nichakanu@gs1thailand.org  

เงื่อนไข 

• ฟรี! ไมมีคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

• พิจารณาการนำสินคาขึ้นแสดงโชวตามลำดับการยื่นเรื่อง  

• จัดแสดงสินคาใหเปนระยะเวลา 1 เดือน หรือมากกวานั้น 

• ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บสินคาที่นำมาจัดแสดง  

»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÊÔ¹¤ŒÒ¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹ÃËÑÊÊÒ¡Å 

PRODUCT SHOWCASE
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ÍÑ¾à´·¡ÒÃÍºÃÁ 
·Õ่¼‹Ò¹ÁÒ 
ขอมูลโดย: คุณสุคนธทิพย วังเอี่ยมเสริมสุข 

ËÅÑ¡ÊÙµÃ “¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒáÅÐµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾ºÒÃ�â¤Œ´  

à¾×่Í¡ÒÃãªŒ§Ò¹ÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾” 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557 ที่ผานมา ทางสถาบันรหัสสากล สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไดจัดอบรมในหลักสูตร “การประยุกตใชและ
ตรวจสอบคุณภาพบารโคด เพื่อการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ” ณ หอง 
GS1 Room 2 สถาบันรหัสสากล ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ โดยมี  
คุณฉัตรชนก ลุผักชี และคุณเปรมฤดี คุณณา วิทยากรสถาบันรหัสสากล 
ใหเกียรติถายทอดความรูการใชงานบารโคดซึ่งผูประกอบการสามารถกำหนด
เลขหมายประจำตัวสินคา (GTIN) ไดอยางถูกวิธี งายตอการเขาใจใน
การนำบารโคดไปประยุกตใชงานจริง ครอบคลุมทั้งวิธีการในการกำหนด
เลขหมายประจำตัวสินคา วิธีจัดพิมพบารโคด การเลือกใชบารโคดสำหรับ
ผลิตภัณฑ การเลือกขนาดและสีของบารโคด ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีขั้นตอน
และผลการตรวจสอบคุณภาพบารโคด และตัวอยางตางๆ ใหไดรับความรู
และสามารถนำไปประยุกตใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ºÃÃÂÒÂ¾ÔàÈÉàÃ×่Í§  

“¡ÅÂØ·¸�¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤ŒÒáË‹§¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ” 
สถาบันรหัสสากล ไดรับเกียรติจากสภาอุตสาหกรรม จังหวัดกาญจนบุรี 

ใหบรรยายพิเศษเรื่อง “กลยุทธการจัดการคลังสินคาแหงความเปนเลิศ” ใน
งานประชุมสามัญประจำป 2557 สภาอุตสาหกรรม จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อ
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ 2557 ณ หองประชุมสังขละบุรี โรงแรมริเวอรแคว 
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผูเขารวมงานอยางคับคั่ง กวา 80 ทาน ทั้งเจาของ
ธุรกิจและหนวยงานภาครัฐตางๆ ทั้งนี้ทางสถาบันฯ ไดบรรยายถึงความ
จำเปนและความสำคัญในการนำบารโคดมาตรฐานสากลไปใชงานใน     
ทุกภาคธุรกิจรวมทั้งประโยชนของการประยุกตใชงานบารโคดที่จะเขาไป
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในดานของผูสงออก ผูผลิต ผูคาปลีก ทุกภาคสวน 
อีกทั้งภายในงานยังไดรับเกียรติจากคุณชัยวัฒน ลิมปวรรณธะ ผูวาราชการ
จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้นกลาวถึงศักยภาพและการเตรียมความพรอมของ      
ผูประกอบการในจังหวัดเพื่อกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกดวย 

 

¡ÒÃÍºÃÁàÃ×่Í§ “¡ÒÃãªŒºÒÃ�â¤Œ´ÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Åà¾×่Í¸ØÃ¡Ô¨áÅÐ 

¡ÒÃÊ‹§ÊÔ¹¤ŒÒÍÍ¡ÂØ¤ AEC” 
เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ 2557 ที่ผานมา ทางสถาบันรหัสสากล 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย รวมกับ สถาบันสงเสริมความเปนเลิศ
ทางเทคโนโลยีอารเอฟไอดีแหงประเทศไทย ไดจัดการอบรมเรื่อง “การใช
บารโคดมาตรฐานสากลเพื่อธุรกิจและการสงสินคาออกยุค AEC” ณ GS1 
Room 2 สถาบันรหัสสากล ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ พรอมทั้งมี
กิจกรรมการเขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ บริษัท เอชบีซี โพรดักซ        
อินดัสตรี้ส จำกัด โดยบริษัทฯ มีรูปแบบธุรกิจแบบ SMEs ที่เปดมาแลว 16 ป 
เปนบริษัทผูผลิตเครื่องสำอางสงออก มีลูกคามากกวา 21 ประเทศ ทั่วโลก
และยังไดจดสิทธิบัตรในหลายๆ ประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา แคนนาดา 
อินเดีย ฯลฯ โดยในชวงเชาไดรับเกียติจาก คุณเปรมฤดี คุณณา เจาหนาที่
อาวุโสฝายงานวิชาการเปนวิทยากร และในชวงบายไดรับเกียรติจาก       
คุณทรงศิริ กรรมการ บริษัท เอชบีซี โพรดักซ อินดัสตรี้ส จำกัด มารวมให
ความรู และยังมี Work Shop ใหผูเขาอบรบไดลองใชบารโคดภายในบริษัท
พรอมรับของที่ระลึกกลับบาน ซึ่งกิจกรรมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อ      
เพิ่มประสิทธิภาพและรูจักการประยุกตใชงานเทคโนโลยีบารโคดไดอยาง   
มีประสิทธิภาพมากที่สุด  

 

ËÅÑ¡ÊÙµÃ “¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒáÅÐµÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾ºÒÃ�â¤Œ´  à¾×่Í¡ÒÃãªŒ§Ò¹ÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾” 

ความรู และยังมี Work Shop ใหผูเขาอบรบไดลองใชบารโคดภายในบริษัท
พรอมรับของที่ระลึกกลับบาน ซึ่งกิจกรรมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อ      
เพิ่มประสิทธิภาพและรูจักการประยุกตใชงานเทคโนโลยีบารโคดไดอยาง   
มีประสิทธิภาพมากที่สุด  

ºÃÃÂÒÂ¾ÔàÈÉàÃ×่Í§  

“¡ÅÂØ·¸�¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤ŒÒáË‹§¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ” 
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ËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃÍºÃÁ àÁÉÒÂ¹ – ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557  
เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนบารโคด สามารถนำหลักเกณฑขอกำหนดตางๆของการสรางและการนำบารโคดไปใชอยางถูกตอง เปนไปตาม

มาตรฐาน ทางสถาบันฯ จึงกำหนดใหสมาชิกรายใหมทุกราย ตองผานการอบรม “การประยุกตใชบารโคดมาตรฐานสากล GS1 ในการบริหารจัดการสินคา 
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด” สำหรับสมาชิกรายใหม ลงทะเบียนและเขาอบรมภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจากวันรับอนุมัติเปนสมาชิก 

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

ËÃ×Í·Õ่½†ÒÂ½ƒ¡ÍºÃÁ 0-2345-1197-8 

·Ò§Ê¶ÒºÑ¹Ï ¨Ñ´â»Ãá¡ÃÁ¡ÒÃÍºÃÁµ‹Ò§æ ã¹ª‹Ç§à´×Í¹àÁÉÒÂ¹ – ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 ´Ñ§¹Õ้ 

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

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

ความรูเบื้องตนการใชมาตรฐานสากล 
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 เมษายน 

24 มิถุนายน 
 
 
 

1, 8, 22  
เมษายน 

6, 20  
พฤษภาคม 
3, 10, 17 
มิถุนายน 

 

 

 

23 พฤษภาคม 

 

 

 

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 

 

¡ÒÃÍºÃÁàÃ×่Í§ “¡ÒÃãªŒºÒÃ�â¤Œ´ÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Åà¾×่Í¸ØÃ¡Ô¨

áÅÐ¡ÒÃÊ‹§ÊÔ¹¤ŒÒÍÍ¡ÂØ¤ AEC” 
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ÊÔ¹¤ŒÒÊ‹§ÍÍ¡·Õ่·ÓÃÒÂä´ŒÊÙ§·Õ่ÊØ´ã¹»‚ 2556 

ในชวง 10 เดือนแรกของป 2556 สินคาอาหารที่มีมูลคาสงออกสูงสุด           

5 อันดับแรก ไดแก ขาว น้ำตาลทราย ปลาทูนากระปอง ไก และกุง โดยมี

สัดสวนสงออกรอยละ 14.4, 10.2, 8.7, 7.6 และ 7.5 ตามลำดับ ทั้งนี้สินคาขาว 

และน้ำตาลทราย ยังคงเปนสินคาสงออกอันดับที่ 1 และ 2 คงที่จากป 2555 

สวนอันดับ ที่ 3 และ 4 ไดแก ปลาทูนากระปอง และไก ตามลำดับ โดยไทย    

สงออกสินคาอาหารไปยัง 6 ทวีป รวม 222 ประเทศทั่วโลก รอยละ 60            

อยูในเอเชีย ไดแก อาเซียน (รอยละ 22) ญี่ปุน (รอยละ 14) จีน (รอยละ 10) 

ตะวันออกกลาง (รอยละ 5) และอินเดีย (รอยละ 1) สวนที่เหลืออีกรอยละ 8     

อยูในประเทศเอเชียอื่นๆ และหากคิดสัดสวนตลาดเปนรายประเทศจะพบวามี

ญี่ปุนเปนตลาดสงออกอันดับที่ 1 รองลงมาไดแกสหรัฐฯ และจีน ตามลำดับ 

สำหรับแนวโนมการสงออกอาหารของไทยในป 2557 นั้น สถาบันอาหาร

คาดการณวามีโอกาสจะขยายตัวเพิ่มขึ้น แตเปนการขยายตัวในอัตราที่ไมสูงนัก 

โดยจะมีมูลคาการสงออกประมาณ 970,000 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6.2      

ซึ่งเปนมูลคาใกลเคียงกับป 2555 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกนาจะเริ่มฟนตัวชัดเจน

ขึ้น โดยกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) คาดวา เศรษฐกิจโลกในป 2557 

จะขยายตัวรอยละ 3.6 สูงที่สุดในรอบ 3 ป ขณะที่คาเงินบาทมีแนวโนมทรงตัว

หรือออนคาลงเล็กนอย คาดวาคาเงินบาททั้งป 2557 จะเฉลี่ยอยูที่ 31.34 บาท

ตอเหรียญสหรัฐฯ จากแนวโนมการปรับลดขนาดมาตรการ QE ของธนาคาร-

กลางสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ราคาและความตองการน้ำตาลในตลาดโลก        

มีแนวโนมฟนตัว อยางไรก็ตามยังมีปจจัยลบที่จะกระทบการเติบโตของ

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³� 

¡ÒÃ¤ŒÒÍÒËÒÃ¢Í§ä·Â 
10 à´×Í¹áÃ¡¢Í§»‚ 2556 áÅÐá¹Çâ¹ŒÁ»‚ 2557 

อุตสาหกรรมอาหารไทยในป 2557 อาทิ การฟนตัวของอุตสาหกรรมกุงไทย  

จากโรคระบาดนาจะเปนไปอยางชาๆ สินคาอาหารแปรรูปของไทยจะถูก

สหภาพยุโรป (EU) ตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ตั้งแตตนปเปนตนไป 

โดยเฉพาะกลุมสินคากุงแปรรูปที่พึ่งพิงตลาดอียูถึงรอยละ 16 และ             

ราคาพลังงานมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตามทิศทางการฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ 

และเศรษฐกิจโลก 

 สำหรับภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทยขณะนี้ก็ควรเรง เตรียม       

ความพรอมเพื่อชวงชิงโอกาสจากการเขาสู AEC ในป 2558  เพราะจะเกิด    

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางอุตสาหกรรมอาหารของไทยใน 2 ประเด็นใหญๆ คือ 

1) อุตสาหกรรมอาหารภายในประเทศไทยมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นและ    

มีการแขงขันที่รุนแรงขึ้น จากการเขามาลงทุนของตางชาติ ทั้งนักลงทุนในและ

นอกภูมิภาคอาเซียน 2) อุตสาหกรรมอาหารไทยที่มีศักยภาพ จะขยายการคา

การลงทุนไปสูประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น เพื่อเขาถึงตลาด แหลงวัตถุดิบ แรงงาน

ตนทุนต่ำ รวมทั้งสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP)ในกรณีที่ไทยไปลงทุนในกลุม

ประเทศ CLMV ที่กลุมประเทศเหลานี้ไดรับจากประเทศพัฒนาอยางสหรัฐฯ   

รวมถึงยุโรปอีกดวย 

ดังนั้น อุตสาหกรรมอาหารไทยจึงควรมีความพรอมในดานขอมูล            

โดยการพัฒนาองคความรูในกลุมประเทศอาเซียน การเพิ่มผลิตภาพและ                 

ลดตนทุน   การผลิต เชน การสงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อลดตนทุนการผลิต 

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พิจารณายายฐานการผลิตไปประเทศในอาเซียน       

เอื้อเฟอขอมูลโดย: สถาบันอาหาร 

ในชวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อประโยชนในการเขาถึง

วัตถุดิบและแรงงานตนทุนต่ำ  การสรางมูลคาเพิ่ม  

ใหกับสินคา หลีกเลี่ยงการแขงขันดานราคากับ

ประเทศที่มีตนทุนการผลิตต่ำกวา การพัฒนาการ

ตลาด เพื่อแสวงหาลูทางขยายตลาด เชน การจับคู

ธุรกิจ สรางเครือขาย/พันธมิตรทางธุรกิจ สรางตรา-

สินคาและขยายตราสินคาไทยออกสูอาเซียน        

โดยเฉพาะกลุมประเทศ CLMV  

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¡ÒÃ¤ŒÒÍÒËÒÃ¢Í§ä·Âã¹ª‹Ç§ 10 à´×Í¹áÃ¡¢Í§»‚ 2556 ¾ºÇ‹ÒÁÕÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ 765,566 ÅŒÒ¹ºÒ· Å´Å§ÃŒÍÂÅÐ 6.6        

àÁ×่Íà·ÕÂº¡Ñºª‹Ç§à´ÕÂÇ¡Ñ¹¢Í§»‚ 2555 â´Â¤Ò´Ç‹Ò¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ã¹ÀÒ¾ÃÇÁµÅÍ´»‚¨ÐÁÕÁÙÅ¤‹Ò»ÃÐÁÒ³ 913,000 ÅŒÒ¹ºÒ· Ë´µÑÇÅ§         

ÃŒÍÂÅÐ 6.0 àÁ×่Íà·ÕÂº¡Ñº»‚ 2555 ·Ñ้§¹Õ้ÁÕ»˜¨¨ÑÂ¨Ò¡àÈÃÉ°¡Ô¨âÅ¡¿„œ¹µÑÇ¤‹Í¹¢ŒÒ§ªŒÒ¡Ç‹Ò·Õ่¤Ò´¡ÒÃ³� »ÃÐ¡Íº¡Ñºà§Ô¹ºÒ·ä·Âá¢็§¤‹ÒáÅÐ  

á¢็§¤‹ÒÁÒ¡¡Ç‹Òà§Ô¹Ê¡ØÅ»ÃÐà·È¤Ù‹á¢‹§ã¹ÀÙÁÔÀÒ¤ ¹Í¡¨Ò¡¹Õ้ÂÑ§ÁÕ»˜¨¨ÑÂà©¾ÒÐ´ŒÒ¹·Õ่¾ºã¹áµ‹ÅÐÊÔ¹¤ŒÒ ÍÒ·Ô ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃáÅÐÃÒ¤Ò¹้ÓµÒÅ-      

·ÃÒÂã¹µÅÒ´âÅ¡ªÐÅÍµÑÇËÅÑ§¨Ò¡Êµ็Í¡¹้ÓµÒÅÍÂÙ‹ã¹ÃÐ´ÑºÊÙ§ã¹ª‹Ç§¡‹Í¹Ë¹ŒÒ ¤Ò´Ç‹Ò¨Ð·ÓãËŒä·ÂÊÙÞàÊÕÂÃÒÂä´Œ»ÃÐÁÒ³ 35,000   

ÅŒÒ¹ºÒ· Ê‹Ç¹¡ØŒ§ »ÃÐÊº»˜ÞËÒ¡ÒÃ¢Ò´á¤Å¹ÍÂ‹Ò§Ë¹Ñ¡¨Ò¡âÃ¤ÃÐºÒ´ (EMS) ¤Ò´Ç‹Ò¨ÐÊÙÞàÊÕÂÃÒÂä´Œ»ÃÐÁÒ³ 30,000 ÅŒÒ¹ºÒ· 

ÊÓËÃÑº¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ä¡‹á»ÃÃÙ»¡ÅÑºäÁ‹¢ÂÒÂµÑÇµÒÁ¤Ò´ à¹×่Í§¨Ò¡µÅÒ´ËÅÑ¡ã¹ÊËÀÒ¾ÂØâÃ»Å´¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒÅ§ »ÃÐ¡Íº¡Ñºä¡‹á»ÃÃÙ»       

¢Í§ä·ÂÁÕÃÒ¤Òà¾Ô่Á¢Ö้¹ Ê‹§¼ÅãËŒàÊÕÂµÅÒ´ºÒ§Ê‹Ç¹ãËŒ¡Ñº»ÃÐà·È¤Ù‹á¢‹§ÍÂ‹Ò§ºÃÒ«ÔÅ áÅÐ¨Õ¹ ·Õ่àÃÔ่Áà¢ŒÒÁÒ·ÓµÅÒ´ä¡‹á»ÃÃÙ»ÁÒ¡¢Ö้¹  
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