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ในไตรมาสที่ 3 นี้ สถาบันรหัสสากลเรามีหลากหลายเร่ืองราวที่จะมาอัพเดททานสมาชิก...กระบวนการสืบยอนกลับ
ตามมาตรฐานสากล GS1 ในชวง 10 ปที่ผานมา GS1 ไดออกแบบระบบการสืบยอนกลับตามมาตรฐานสากล (Global 
Traceability Standard: GTS) ขึ้นจากประสบการณและการเปนผูนำดานมาตรฐานมายาวนานกวา 30 ป ซึ่งมีสวนชวย
ในการวางรากฐานระบบซัพพลายเชนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนในดานความปลอดภัยของอาหาร คุณภาพในการดูแล       
ผูปวย การปลอมแปลงสินคา และชวยจัดการขอกำหนดกฎระเบียบตางๆ ใหทำงานรวมกันไดโดยไมสะดุดตลอด        
ซัพพลายเชน... 

การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพบารโคด 1 มิติ และ 2 มิติ ในมาตรฐานสากล GS1 ที่ทางสถาบันฯ          
ไดคำนึงถึงความสำคัญของการตรวจสอบคุณภาพของบารโคดท่ีเปนอีกกุญแจสำคัญในการดำเนินธุรกิจใหเปนไป     
อยางคลองตัว บารโคดบนผลิตภัณฑที่ไมมีคุณภาพและขาดการตรวจสอบท่ีดี อาจทำใหเกิดความลาชาหรือ             
ความผิดพลาดในการรับ-สงสินคาหรือบริการในทุกจุดของซัพพลายเชน โดยสถาบันฯ จะรวบรวมเน้ือหาสาระสำคัญ    
ของมาตรฐาน GS1 ที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพบารโคดทั้ง 1 มิติ และ 2 มิติ ในฉบับตอๆ ไป  

นอกจากน้ียังมีเน้ือหาอ่ืนๆ ที่นาติดตามเสริมความรูใหแกทานสมาชิกอยางเขมขน ไมวาจะเปนเรื่องความสำเร็จ      
ของ อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ ผานการประยุกตใชคลังสินคาอัตโนมัติ และกรณีศึกษาการใชมาตรฐานสากล GS1              
ในระบบซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศเยอรมนี เปนตน ... ขอบคุณครับ  
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“The new colour system for meat containers is 
a huge boost for consumer protection”, states 
Angela Schillings-Schmitz, Senior Meat Sector 
Manager at GS1 Germany. “Because of the clear 
contrast with the product colour, foreign objects 
can be recognised more easily.” 

The studded area has been optimised so that 
labels stick as firmly as possible, yet at the same 
time can be removed easily during cleaning. In 
addition, an in-mould label will be embedded in 
the container during production in the future. This 
will bear the serialised GS1 Global Returnable 
Asset Identifier (GRAI) number. This ensures the 
unique identification of the container at all times. 
Additional information, such as conformity to food 
standards and cleaning records, can be 
transmitted at the same time via virtual 
certificates. 

A consistent quality assurance system will 
ensure in future that container manufacturers 
comply with the new quality standards. The 
competence centre for reusable transport 
packaging at GS1 Germany coordinates the 
authorisation and monitoring procedure and 
assigns authorisation numbers to all authorised 
manufacturers. 

14 companies from the meat sector were the 
first to sign a Code of Conduct with GS1 
Germany. This lays down the key points for the 
changeover within the next five years. The 
changeover is set to start on 1 July 2014. From 
this date onwards, these companies will only 
order light blue E-Performance containers when 
they order new containers. 

“We assume that, on average, 20 percent of 
the current container pool will be replaced by 
new containers each year”, says Angela 
Schillings-Schmitz. “Therefore, the participating 
market players have voluntarily committed to 
complete the migration to E-Performance 
containers by 31 December 2019.” 

The supporters of the Code of Conduct 
include: Avo-Werke, Edeka Südbayern, Edeka   
Südwest Fleisch, Fleischhof-Rasting, Fleischwerk 
Edeka Nord, Franken-Gut Fleischwaren, 
Kaufland Fleischwaren, Rewe Dortmund, real 
(Metro Group), Rewe/W.Brandenburg, 
Sauerlandfrische Dornseifer and, on the service 
provider side, Deutsche Paletten Logistik, Nagel 
Emballage Services and WBG-Pooling. 

 

Angela Schilings-Schmitz ผูจัดการอาวุโสดานผลิตภัณฑเน้ือ แหง GS1 เยอรมนี 
กลาววา “การเปลี่ยนสีบรรจุภัณฑสำหรับสินคาประเภทเน้ือสัตวนั้น ถือไดวาเปนการ- 
ผลักดันเรื่องการคุมครองผูบริโภคเปนอยางมาก” อีกท้ังยังใหความเห็นอีกวา “เน่ืองจาก
บรรจุภัณฑนั้นมีสีที่แตกตางกันอยางชัดเจน ทำใหผูบริโภคสามารถแยกแยะและจดจำ
ประเภทของเนื้อผานทางสีของบรรจุภัณฑไดอยางงายดาย”  

บริเวณท่ีใสสลักของบรรจุภัณฑถูกทำใหเหมาะสมในการทำใหฉลากติดยึดแนนกับ
บรรจุภัณฑ และในขณะเดียวกันยังสามารถถอดออกไดอยางงายดายในข้ันตอน        
การทำความสะอาด และในอนาคตจะมีการทำฉลากโดยแกะเขาไปในแมพิมพบรรจุภัณฑ 
ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการลงเลขหมายบงชี้ทรัพยสินท่ีตองสงคืนสากล (Global 
Returnable Asset Identifier; GRAI) โดยสามารถทำใหเช่ือมั่นไดวา บรรจุภัณฑแตละ
ชิ้นจะมีความเปนเอกลักษณเฉพาะอยูตลอดเวลา สวนขอมูลเพ่ิมเติม เชน ความ-
สอดคลองกับมาตรฐานอาหาร และประวัติการทำความสะอาดบรรจุภัณฑน้ัน สามารถ
สงผานไดโดยใบรับรองออนไลน 

ระบบการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องนี้ สามารถทำใหมั่นใจไดวาผูผลิตบรรจุภัณฑ
จะผลิตสินคาใหสอดคลองกับมาตรฐานใหมในอนาคต ศูนยกลางความสามารถสำหรับ
บรรจุภัณฑเพ่ือการขนสงท่ี GS1 เยอรมนี ไดรวมรางและติดตามการดำเนินการและ     
การกำหนดจำนวนผูผลิตที่ไดรับอำนาจในการดำเนินการทั้งหมด โดยบริษัทตางๆ       
รวม 14 บริษัท จากภาคอุตสาหกรรมเน้ือสัตวไดเขารวมลงนามจรรยาบันทางธุรกิจเปน
ครั้งแรกกับ GS1 เยอรมนี ถือไดวาเปนการวางรากฐานสำคัญในการเปลี่ยนแปลงภายใน
ระยะเวลา 5 ป โดยนับจากวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และจากวันน้ีเปนตนไป      
บริษัทเหลานี้จะสั่งซื้อบรรจุภัณฑสีฟาซึ่งเปนแบบ E-Performance เทานั้น 

“เราคาดวาทุกๆ ป จะมีบรรจุภัณฑประมาณ 20 เปอรเซ็นตโดยเฉลี่ยถูกแทนท่ีดวย
บรรจุภัณฑแบบใหม ดังน้ัน ผูเขารวมในตลาดอุตสาหกรรมเน้ือจะตัดสินใจเขารวมการ-
เปล่ียนแปลงบรรจุภัณฑใหเปนแบบ E-Performance ใหหมดภายในส้ินป พ.ศ. 2562” 
Angela Schillings-Schmitz กลาว 

ในครั้งนี้ ผูรวมสนับสนุนจรรยาบรรณทางธุรกิจตามที่กลาวมาขางตนมีรายชื่อดังนี้  
Avo-Werke, Edeka Südbayern, Edeka Südwest Fleisch, Fleischhof-Rasting, 
Fleischwerk Edeka Nord, Franken-Gut Fleischwaren, Kaufland Fleischwaren, 
Rewe Dortmund, real (Metro Group), Rewe/W.Brandenburg, Sauerlandfrische 
Dornseifer โดยรวมกับฝายธุรกิจใหบริการ Deutsche Paletten Logistik, Nagel 
Emballage Services และ WBG-Pooling 

GS1  GLOBAL NEWS
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     SmartBar เปนแอพพลิเคชัน  

ที่พัฒนาโดย GS1 ประเทศไทย 

เปดใหบริการเมื่อเดือนสิงหาคม 

ป 2556 โดยมีจุดประสงค     

เพื่อใหขอมูลรายละเอียดสินคา

จากเจาของแบรนดไปสูผูบริโภค

โดยตรง เพียงใชโทรศัพทมือถือ

สแกนที่บารโคดของสินคา ก็จะ

พบกับขอมูลตางๆ ไมวาจะเปน

ขอมูลเบื้องตนของสินคา อาทิ

¡ÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹¢Œ

Ê¹ã¨Å§·ÐàºÕÂ¹ÊÔ

â·Ã 0 2345 120

 IGepir เปนแอพพลิเคชันท่ีถูกพัฒนาข้ึนโดย GS1     

สวิตเซอรแลนด ตั้งแตป 2552 เปนแหลงการคนหาขอมูล      

ของเจาของแบรนดสินคาท่ีเปนสมาชิกของ GS1 ทั่วโลกกวา 

2 ลานบริษัท ครอบคลุมกวา 112 ประเทศทั่วโลก (ประเทศไทย

มีสมาชิกกวา 10,000 บริษัท) สามารถรองรับการสแกน   

บารโคดที่อยูบนสินคาไดหลายชนิด ไมวาจะเปนระบบ EAN/

UPC Codes (EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E ), ITF-14,  

GS1-128, GS1 DataMatrix และ GS1 QR Code หลังจาก

ที่สแกนหรือคียหมายเลขบารโคดของสินคาเขาไปแลว ระบบ

จะเ ช่ือมโยงไปสูขอมูลของผูผลิตเจาของแบรนดทันที           

ผูบ ริ โภคสามารถท่ีจะตรวจสอบไดถึ งขอมูลเ บ้ืองตน          

ของบริษัทที่อยู หรือชองทางการติดตอของบริษัทได 

IGepir (GS1 Switzerland) 

SmartBar (GS1 Thailand)                 

เชน รูปของสินคา สวนประกอบ การใชงาน ความปลอดภัย  

การเก็บรักษา สามารถตรวจสอบหมายเลขใบรับรองตางๆ     

ไมวาจะเปนการรับรองจาก อย. ฮาลาล มอก. และ สคบ. 

นอกจากขอมูลในตัวสินคาแลวยังสามารถคนหาขอมูลในสวน

ของบริษัทผูผลิตหรือเจาของแบรนด รวมถึงชองทางการติดตอ

บริษัทไดอีกดวย ถือไดวาเปนการเพ่ิมความมั่นใจในตัวสินคา 

ใหกับผูบริโภคมากขึ้น นอกจากนี้ เรากำลังมีโครงการรวบรวม

รายการสินคาจากผูผลิตหรือเจาของแบรนด สำหรับสมาชิก     

ที่ลงทะเบียนสินคาท้ังหมด ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2557       

มีสิทธ์ิไดรับรางวัลจากสถาบันฯ ประกาศผลผูไดรับรางวัล       

ในงานประชุมใหญสามัญประจำป 

GGS11 SOCIETY
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อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่ มีการจัดการบารโคดกับสินคาทั้งหมด 3 จุดหลัก   

คือ สวนฉลากผลิตภัณฑ สวน Multipack (Pack 4, Pack 6 และลังบรรจุ) 

และสวนสติ๊กเกอรติดพาเลทสินคา ซึ่งบารโคดนั้นมีสวนสำคัญในการจัดการ

คลังสินคาอยางมากในสวนของสติ๊กเกอรติดพาเลทสินคาที่ ใชบงชี้  

(Identify) สินคาสำเร็จรูป วัตถุดิบ ในระบบคลังสินคาอัตโนมัติ โดยเฉพาะ-

อยางย่ิงในระบบการสงสินคาขึ้นเก็บบนคลังสินคา ซึ่งจะมีการติดสติ๊กเกอร-

บารโคด 30 หลัก ระบุชนิด เลขที่ Lot สายการผลิต วันที่ผลิตและวันหมดอายุ 

และเลขท่ีพาเลท เพ่ือผานเคร่ืองสแกนอานคาแลวสงข้ึนเก็บโดยอัตโนมัติ 

หลังจากน้ันขอมูลจะถูกบันทึกในระบบคอมพิวเตอร โดยสามารถตรวจสอบ

หรือเรียกขอมูลได อีกท้ังในขั้นตอนการขายก็สามารถระบุตำแหนงสินคา     

ที่ตองการไดโดยอัตโนมัติ ซึ่งระบบดังกลาวใชกับผลิตภัณฑสำเร็จรูป         

ทุกรายการและวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑบางรายการ  

 
ºÒÃ �â¤Œ´¡Ñº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¡ÒÃ¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒ 

การนำระบบการจัดการคลังสินคาแบบอัตโนมัติที่ทันสมัยประกอบการ 

ใชระบบบารโคดที่ทำงานรวมกันไดอยางดีสามารถเพ่ิมการจัดการไดอยาง   

มีประสิทธิภาพ โดยบารโคดชวยระบุ แยกแยะ  ประเภทของสินคาไดอยาง

แมนยำ ทั้งดานการขาย และการเก็บสถิติการขาย เคล็ดลับของผูจำหนาย

ผลิตภัณฑอุปโภคบริโภค (Consumer products) ที่ประสบความสำเร็จ ก็คือ 

การตอบสนองความตองการไดครบถวน ซึ่งแนนอนวาบารโคดนั้นมีบทบาท

Automatic Warehouse @ 

Ichi Tan Factory 
ÍÔªÔμÑ¹ ¡ÃÕ¹ á¿¤·ÍÃÕ่ à»š¹âÃ§§Ò¹·Õ่»ÃÐÂØ¡μ�ãªŒà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃ¼ÅÔμáºººÃÃ¨ØàÂ ็¹       

áºº»ÅÍ´àª×้Í ¼ÊÁ¼ÊÒ¹¡ÑºÃÐººÍÍâμàÁªÑ¹μÑ้§áμ‹μŒ¹ÊÒÂ¡ÒÃ¼ÅÔμä»¨¹¶Ö§Ê‹Ç¹ 

â¡´Ñ§à¡็ºÊÔ¹¤ŒÒ»ÅÒÂ·Ò§ ¹Í¡¨Ò¡¹Õ้ ÀÒÂËÅÑ§¨Ò¡¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃºÃÃ¨Ø ªÒà¢ÕÂÇÍÔªÔμÑ¹  

¨Ðà´Ô¹·Ò§μ‹ÍÍÕ¡¤ÃÑ้§ä»ÂÑ§¤ÅÑ§ÊÔ¹¤ŒÒÍÑμâ¹ÁÑμÔ (Automatic warehouse) ·Õ่ÊÒÁÒÃ¶

¨´¨Ó¡ÒÃ¼ÅÔμ¡‹Í¹áÅÐËÅÑ§¡ÒÃºÃÃ Ø̈áºº¾ÔàÈÉμ‹Ò§æ ÍÂ‹Ò§áÁ‹¹ÂÓ ·Ñ้§¹Õ้ àÁ×่ÍμŒÍ§¡ÒÃ

¹ÓÊÔ¹¤ŒÒÍÍ¡ä»ãªŒ ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�¨ÐÊÑ่§¡ÒÃãËŒÃÐººÇÔ่§ä»ÂÑ§ª‹Í§à¡ ็ºÊÔ¹¤ŒÒ   

·Õ่ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅäÇŒà¾×่Í´Ö§ä»ãªŒ§Ò¹ä Œ́ÍÂ‹Ò§¶Ù¡μŒÍ§ ÃÇ´àÃ ็Ç áÅÐ

»ÅÍ´ÀÑÂ ¤Ø³ÇÔâÃ¨¹ � ÊØÀÒÊÙÃÂ� ÃÍ§¡ÃÃÁ¡ÒÃ-      

¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃâÃ§§Ò¹ ¢Í§ ÍÔªÔμÑ¹ ¡ÃÕ¹ á¿¤·ÍÃÕ่ 

¡Å‹ÒÇÇ‹Ò “ÃÐºº¤ÅÑ§ÊÔ¹¤ŒÒÍÑμâ¹ÁÑμÔ

¢Í§àÃÒ¶×Íà»š¹ÃÐºº·Õ่ÊÁºÙÃ³�-

áººáË‹§áÃ¡¢Í§»ÃÐà·Èä·Â  

â´ÂàÃÒä´Œ¹Óà·¤â¹âÅÂÕ¢Í§ 

ºÒÃ �â¤Œ´ÁÒ»ÃÐÂØ¡μ�ãªŒÃ‹ÇÁ¡Ñ¹

¡Ñº¡ÒÃà¡ ็ºÊÔ¹¤ŒÒ à¾×่Íà¾Ô่Á

»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹”  

ขอมูลโดย: สุคนธทิพย วังเอี่ยมเสริมสุข 

อยางมาก โดยสามารถชวยจัดการการขายสินคาที่มีความหลากหลาย    

ทั้ง รสชาติ ขนาด หรือแมแตความหลากหลายดาน Container, Pack size, 

Lot และ Promotion lot เปนตน 

 
»ÃÐâÂª¹ �·Õ่ÁÒ¡¡Ç‹Ò¡Ñº¡ÒÃãªŒºÒÃ �â¤Œ´ 

“โรงงานของเราสามารถนำบารโคดมาใชในระบบการบริหารจัดการ 

คลังสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ใชระบุกำกับสินคาตลอดกระบวนการผลิต

และจัดจำหนาย อีกท้ังยังใชระบุกำกับวัตถุดิบ หรือส่ิงของใชตางๆ           

ในโรงงานผลิตไดอีกดวย” คุณวิโรจน อธิบาย 

 
ä´ŒÁÕ¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡μ�¡ÒÃãªŒ§Ò¹¢Í§ºÒÃ �â¤Œ´ã¹á¼¹¡μ‹Ò§æ ºŒÒ§ËÃ×ÍäÁ‹ 

ÍÂ‹Ò§äÃ 

ปจจุบัน อิชิตัน แฟคทอรี่ ไดมีการใชระบบ Automatic warehouse      

ที่มีการรับขอมูลจากบารโคด ซึ่งมีรายละเอียดที่จำเปนแสดงไวครบถวน 

โดยนอกจากจะใชเปนขอมูลใหฝายผลิตและฝายคลังสินคาแลว บารโคด

ยังถูกนำไปใชในสวนของการประกันคุณภาพ โดยจะใชขอมูลดังกลาว     

ในการตรวจปลอยสินคาอีกดวย เชน สามารถตรวจสอบสถานะของสินคา

และกักสินคาท่ีอยูระหวางรอผลการตรวจปลอย ไมใหถูกเรียกลงไป

จำหนายได โดยสั่งงานผานระบบ Automatic warehouse เปนตน 

¹ÓÊ¹¤ÒÍÍ¡ä»ãª ¤ÍÁ¾ÇàμÍÃ¨ÐÊ§¡ÒÃãËÃÐººÇ§ä»Â§ªÍ§à¡ºÊ¹¤Ò   

·Õ่ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅäÇŒà¾×่Í´Ö§ä»ãªŒ§Ò¹ä Œ́ÍÂ‹Ò§¶Ù¡μŒÍ§ ÃÇ´àÃ ็Ç áÅÐ

»ÅÍ´ÀÑÂ ¤Ø³ÇÔâÃ¨¹ � ÊØÀÒÊÙÃÂ � ÃÍ§¡ÃÃÁ¡ÒÃ-      

¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃâÃ§§Ò¹ ¢Í§ ÍÔªÔμÑ¹ ¡ÃÕ¹ á¿¤·ÍÃÕ่ 

¡Å‹ÒÇÇ‹Ò “ÃÐºº¤ÅÑ§ÊÔ¹¤ŒÒÍÑμâ¹ÁÑμ Ô

¢Í§àÃÒ¶×Íà»š¹ÃÐºº·Õ่ÊÁºÙÃ³�-

áººáË‹§áÃ¡¢Í§»ÃÐà·Èä·Â  

â´ÂàÃÒä´Œ¹Óà·¤â¹âÅÂÕ¢Í§

ºÒÃ �â¤Œ´ÁÒ»ÃÐÂØ¡μ�ãªŒÃ‹ÇÁ¡Ñ¹

¡Ñº¡ÒÃà¡ ็ºÊÔ¹¤ŒÒ à¾×่Íà¾Ô่Á

»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹”
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การตอบสนองความตองการไดครบถวน ซงแนนอนวาบารโค
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เอกสารอางอิง:  
ดวงพรรณ กริชชาญชัย และ โสภณ เมืองชู. (2556). Healthcare Logistic and Supply Chain  
   Management. กรุงเทพมหานคร: โรพิมพมารรี่ อาร. 

GS1  HEALTHCARE

ขั้นตอนการกำหนดรหัสยามาตรฐาน ปฏิบัติไดตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
• จดทะเบียนเปนสมาชิก GS1 ในประเทศที่มีการผลิตหรือจัดจำหนายยานั้น 
• สรางรหัสยามาตรฐาน โดยใชหมายเลขบริษัทผูผลิตหรือผูจัดจำหนาย ซึ่งจะไดรับหลังจากการจดทะเบียน

สมาชิกกับ GS1 นำมาสรางเปนรหัสยา 13 หลัก  
• กรณีที่บริษัทผูผลิตเปนบริษัทตางประเทศ และไมสะดวกจะเปนผูขึ้นทะเบียน ผูนำเขาสามารถเปน          

ผูจดทะเบียนสมาชิกกับ GS1 ประเทศแทน และทำการสรางมาตรฐานในระดับยอย (Base unit) 
• สรางรหัสยามาตรฐานทุกระดับบรรจุภัณฑ อันไดแก หนวยท่ียอยท่ีสุด หรือหนวยท่ีใชในการจายยา      

ใหแกคนไข (Prescription unit) หรือหนวยที่มีการซื้อ-ขาย (Pack size) 
• พิมพบารโคดลงบนบรรจุภัณฑโดยบรรจุขอมูล ไดแก รหัสยา เลขท่ีล็อตการผลิต และวันหมดอายุ      

ของยา 
เมื่อมาตรฐานขอมูลเกิดและขอมูลตางๆ ถูกรวบรวมไวบนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ใหองคกรตางๆ

สามารถเช่ือมโยงขอมูลท่ีสำคัญผานการเชื่อมตอเขากับฐานขอมูลยาอิเล็กทรอนิกส เพ่ือประโยชนสำหรับ
การนำไปใชเปนขอมูลสนับสนุนการรักษาและการจัดการไหลของยาในระบบโซอุปทาน ไมเพียงแตเปน
ประโยชนตอสมาชิกในโซอุปทานสาธารณสุขเทาน้ัน ประชาชนท่ัวไปยังสามารถเขาถึงขอมูลยาเหลาน้ี เชน
ความรูเก่ียวกับวิธีการใชยา ขอควรระวัง ผลขางเคียง หรืออื่นๆ สงผลตอการยกระดับความรูเก่ียวกับยาใหกับ
ประชาชนไดอีกชองทางหน่ึงที่สามารถเขาถึงไดงาย อีกทั้งยังชวยเพ่ิมความปลอดภัยจากการใชยาใหกับ
ประชาชน 
 

อิเล็กทรอนิกสสำหรับเปนขอมูลสนับสนุน
ชวยดานการรักษาโรค และการบริหาร
จัดการดานตางๆ ภายในโรงพยาบาล 

หนาที่สำคัญอีกประการสำหรับผูผลิต
และผูนำเขายา คือ การสรางยามาตรฐาน 
(National Drug Code: NDC) และ       
บารโคดบนบรรจุภัณฑของสินคาทุกระดับ
ชั้นที่มีการผลิต 
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â·Ã. 02-203-0232-4, 081-884-4604   á¿¡« � 02-203-0235   E-mail : acssale@asiancoding.com   Web site : www.asiancoding.com 

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 ṌÂÇ¡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§ Œ́Ò¹ 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 Œ̈Òà´ÕÂÇáÅÐà Œ̈ÒáÃ¡ 
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Quiet Zone 
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หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด (Barcode Verification) 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) 
อีเมล์/E-mail: nuanpanl@gs1thailand.org 
โทร/Tel: 0 2345 1199 

รูปที่ 3 ตัวอย่างบริเวณพื้นที่การพิมพ์บาร์โค้ดที่ไม่ถูกต้อง

รูปที่ 4ตัวอย่างบาร์โค้ดบนพื้นผิวของสินค้ารูปทรงกระบอก

รูปที่ 5ตัวอย่างบาร์โค้ดบนกล่องกระดาษและกล่องด้านนอก

การวางตำแหน่งบาร์โค้ด (Location) 

เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร อ่ า นค่ า ขอ งสัญลั กษณ์ บ า ร์ โ ค้ ด เ ป็ น ไปอย่ า ง

มีประสิทธิภาพ ควรวางตำแหน่งบาร์โค้ดให้เป็นไปตามคำแนะนำ

ดังต่อไปนี้

• การวางตำแหน่งสัญลักษณ์บาร์โค้ด ควรพิจารณาในกระบวนการ-

ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตำแหน่งของสัญลักษณ์บาร์โค้ด

ควรอยู่บริเวณที่ง่ายต่อการสแกน ชัดเจน และเสียหายได้ยาก

การสแกนจะมีประสิทธิภาพสูงสุด หากบาร์โค้ดถูกพิมพ์ลงบนพื้นผิว

ที่เรียบ หลีกเลี่ยงการพิมพ์บริเวณมุม หรือบริเวณที่ต้องพับ รอยพับ

ตะเข็บหรือบริเวณพื้นที่ขอบบรรจุภัณฑ์ที่มีความไม่สม่ำเสมอ

• พื้นผิวของวัสดุที่จะวางตำแหน่ง/พิมพ์สัญลักษณ์ลงไปต้องเรียบ

ไม่ขรุขระ  ในบางครั้งบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปร่างไม่สม่ำเสมอจะทำให้

เครื่องสแกนไม่สามารถอ่านบาร์โค้ดที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ได้ ซึ่งอาจ

เกิดขึ้นได้กับสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษแข็ง เป็นแผง

(Blister-Pack)หรือมีลักษณะที่เว้า/โค้งเข้าไปด้านใน

• หากบรรจุภัณฑ์เป็นวัสดุทรงกระบอก ควรวางแท่งบาร์ให้อยู่

ในแนวขั้นบันได

• บาร์โค้ดบนกล่องกระดาษและกล่องด้านนอก ขอบล่างของ

แท่งบาร์โค้ดควรที่จะต้องอยู่สูงจากฐานตามธรรมชาติของสินค้า

ประมาณ 32 มิลลิเมตร สัญลักษณ์ที่รวมพื้นที่ว่างซ้าย-ขวา ควรจะต้อง      

อยู่ห่างจากขอบในแนวตั้งประมาณ19มิลลิเมตร เมื่อใช้บาร์โค้ดระบบ

ITF-14ขอบด้านนอกทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของกรอบบาร์โค้ดจะต้อง

อยู่ห่างจากขอบในแนวตั้งของด้านข้างประมาณ19มิลลิเมตร 

• การพิจารณาเป็นพิเศษในกรณีของถุง  บาร์โค้ดควรอยู่ด้านหลัง

จากก้นถุงขึ้นไปประมาณ 1 ใน 3 ของความสูง โดยให้ห่างจากขอบ

มากที่สุดที่จะทำได้ เนื่องจากการบรรจุของลงในถุงมักทำให้ขอบกางออก

และอาจทำให้สัญลักษณ์บาร์โค้ดอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เรียบพอที่จะ

อ่านค่าได้

• สำหรับสินค้าเพื่อการค้าปลีก ห้าม มีบาร์โค้ด 2 ชุดแสดง

หมายเลข GTIN ต่างกันให้เห็นบนสินค้าชิ้นเดียวกันโดยเด็ดขาด

เพราะอาจทำให้เกิดการสับสนและผิดพลาดในการสแกนบาร์โค้ด

นำไปสู่การอ่านข้อมูลที่ผิดพลาดได้

ท้ายนี้ หวังว่าสมาชิกทุกท่านจะได้รับความรู้ เบื้องต้นในการ

ตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดตามมาตรฐานGS1และในฉบับหน้ายังมี

เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด

แบบหนึ่งมิติให้ท่านสมาชิกได้ติดตามอ่านกันค่ะ

GS1 STANDARD
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TECHNOLOGY  SHARING

หลากหลายกลยุทธในการจัดการคลังสินคาท่ีเรารูจัก 

และสามารถนำมาใชไดเปนอยางดี แตการพัฒนาและ

จัดการคลังสินคาน้ัน ไมไดขึ้นอยูกับ “ระบบ” เพียง    

อยางเดียว ยังมีอีกหลายปจจัยท่ีจะชวยลดชองโหว      

แหงความผิดพลาดเหลาน้ัน และคงปฎิเสธไมไดวา             

รถโฟลคลิฟทเปนสิ่งที่จำเปนและสำคัญสำหรับคลังสินคา 

จะดีกวาไหม หากเจาหนาท่ีรถโฟลคลิฟทสามารถ

จัดการกับขอมูลการนำสินคาเขา-ออกไดทันที (Real-

time information) ซึ่งขอมูลสามารถสงไปยังจุดควบคุม 

เพื่อจัดการนำสินคาตัวอื่นเขามาจัดเก็บ เพื่อไมใหเกิด

พื้นท่ีเปลาในคลังสินคา (Reduce honeycomb)         

โดยไมตองถือกระดาษไปยังจุดรับขอมูล (Paperless)    

อีกท้ังยังสามารถสงคำส่ังใหไปรับสินคาในจุดตอไปได

โดยทันที 

  ขอมูลโดย:  บริษัท แพลนเนท ที แอนด เอส จำกัด 
    Tel. 0 2718 9935-7 
    www.planet.co.th 
    info@planet.co.th 
      

ประโยชนที่ไดรับ 

• ลดตนทุนในสินคาคงคลัง เนื่องจาก Less stock holding 

• ลดการจางงานเนื่องจากเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานแบบ Multi-tasking ได 

• Real-Time information สงตรงจากโฟลคลิฟทถึงสวนควบคุม 

• ขอมูลคลังสินคา/ตำแหนง (Inventory/Location) ที่แมนยำ และตรวจสอบที่ไปที่มาของ  

 สินคาไดอยางครบวงจร (End to end traceability) 

• จัดการกับพื้นที่ในคลังสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงทรัพยสินในคลังสินคาดวย 

Warehouse and Inventory Management:  

Boost Up Your Folklift 
à»�´¡ÅÂØ·¸�¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÅÑ§ÊÔ¹¤ŒÒáÅÐÊÔ¹¤ŒÒ¤§¤ÅÑ§´ŒÇÂà·¤â¹âÅÂÕÅ‹ÒÊØ´  

à¾Ô่Á»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾Ã¶â¿Å �¤ÅÔ¿· � 
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Å´¢ŒÍ¼Ô´¾ÅÒ´ à¾Ô่Á»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾  

áÅÐÅ´¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ à¾×่Í¤ÇÒÁÍØ‹¹ã¨¢Í§¼ÙŒ»†ÇÂ 

 ขอมูลโดย:  บริษัท ครีเอตุส คอรโปเรชั่น จำกัด 
    Tel. 0 2296 9700 
    www.creatuscorp.com 
    information@creatuscorp.com 

สถานพยาบาลช้ันนำในปจจุบันน้ันมีเปาหมายในการลดคาใชจาย
จากการปฏิบัติการ ในขณะเดียวกันผูปวยหรือลูกคาก็มีความตองการ
บริการที่ดีและมีความยืดหยุดที่เพิ่มขึ้น สถานพยาบาลตางๆ จึงหันมาให
ความสำคัญกับความตองการของลูกคาท่ีมากขึ้น และหันมาลงทุนกับ
บุคลากร และอุปกรณตางๆ ใหมีประสิทธิภาพและมีความแมนยำมาก
ยิ่งขึ้นในทุกๆ สวนตั้งแตจุดลงทะเบียนผูปวย หองแล็บ คลังยา ไปจนถึง
เตียงผูปวย โดยจุดตางๆ เหลาน้ีจะถูกเช่ือมโยงกันดวยระบบบารโคด 

เพื่อใหบุคลากรของสถานพยาบาล สามารถทำงานไดอยางแมนยำและ
รวดเรว็ตั้งแตการเขาพบผูปวยไปจนถึงการจายยา ซึ่งการทำกิจกรรมเหลานี้
อยางมีประสิทธิภาพ นอกจากจะทำใหระบบโดยรวมรวดเร็วข้ึนแลว             
ยังสามารถชวยลดขอผิดพลาด และคาใชจายใหกับสถานพยาบาลใน       
ระยะยาว พรอมเพ่ิมระดับความพึงพอใจใหกับผูปวยท่ีจะเขามารับบริการ
จากทางโรงพยาบาล 

Health Care Solution 

Admission Point ( Ø̈´Å§·ÐàºÕÂ¹¼ÙŒ»†ÇÂ) 

ระบบติดตามประวัติผูปวยดวยระบบบารโคด หรือ
ระบบ RFID งายตอการคนหา และลดขอผิดพลาด  

Point of Care/Bedside  

( Ø̈´ºÃÔ¡ÒÃ¼ÙŒ»†ÇÂ) 

• ระบบระบุตัวตนคนไข ดวยเครื่องพิมพสายรัด

Laboratory (ËŒÍ§ÂÒ/ËŒÍ§·´ÅÍ§) 

ระบบติดตามฉลากยา หรือตัวอยางการวินิจฉัย เพ่ือให
งายตอการระบุรายละเอียด และเตือนวันที่หมดอายุ 

Inventory (¤ÅÑ§ÂÒ) 

ระบบจัดการคลังยา ดวยระบบบารโคด 
และ RFID สามารถติดตาม
จำนวนยาแตละชนิดแบบ 
Real Time ชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทำงานใน
การตรวจนับเพื่อลดขั้นตอน
ซ้ำซอน การแจงเตือนวันหมด-
อายุของยา และเพ่ิมความ-

แมนยำในการทำ Forecasting 

ขอมือที่คุมคา สะดวกตอการใชงาน และทนทานมากกวาสายรัดขอมือ
ที่พิมพดวยระบบเลเซอร ทั่วไปหลายสัปดาห พรอมทั้งเคลือบสาร 
Antimicrobial เพื่อสุขลักษณะที่ดีที่สุดของผูปวย 

• ระบบระบุตัวตนบุคลากร ดวยเครื่องพิมพบัตรพลาสติกพรอม
ความสามารถในการพิมพลายน้ำในตัว เพ่ือปองกันการปลอมแปลง
บัตร และยังสามารถใชบัตรที่พิมพออกมาเปนบัตร Smartcard ใน   
การเช็คชื่อเขางาน หรือเปน    
E-Wallet ไดอีกดวย 
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ที่มา/Reference: GS1 Traceability & Recall 
แปลและเรียบเรียงโดย: จิราภรณ เฉลิมจิระรัตน 
Translated and edited by: Jiraporn Chalermjirarat 

“¡ÒÃÊ×ºÂŒÍ¹¡ÅÑº ¤×Í¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃÃÐºØμÓáË¹‹§·Õ่μÑ้§¢Í§ÊÔ่§¢Í§ 

·Ñ้§ã¹Í´ÕμáÅÐ»̃¨¨ØºÑ¹ áÅÐ·ÃÒº¶Ö§»ÃÐÇÑμÔ¢Í§ÊÔ่§¢Í§¹Ñ้¹æ” 
 

“Traceability is the ability to identify the past or current location  

of an item as well as to know the item’s history” 

á¹Ð¹Ó¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÊ×ºÂŒÍ¹¡ÅÑºμÒÁÁÒμÃ°Ò¹ÊÒ¡Å GS1 

“Introduction to 
GS1 Traceability Standard (GTS)” 

¡ÒÃÊ×ºÂŒÍ¹¡ÅÑº¤×ÍÍÐäÃ 
What is traceability? 

¼ÙŒ¤¹áμ‹ÅÐÈÒÊ¹ÒÁÕ¤Ó¶ÒÁ¶Ö§ÍÒËÒÃ·Õ่ºÃÔâÀ¤Ç‹ÒÁÕ¡ÒÃ¼ÅÔμμÒÁ¡ÃÃÁÇÔ¸Õ·Õ่¶Ù¡μŒÍ§ 
μÒÁËÅÑ¡ÈÒÊ¹Ò·Õ่μ¹¹Ñº¶×ÍËÃ×ÍäÁ‹ 
 
People of many religious faiths are asking themselves if the food 
products they are purchasing have been prepared in a way that 
properly respects their beliefs. 

¡ÒÃ¢¹Ê‹§ÊÔ¹¤ŒÒÃÍº¹Õ้ÁÕ¢Í§·Õ่àÃÒÊÑ่§ä»ËÃ×ÍäÁ‹ 
  
Does this shipment contain what we ordered? 

ÇÑμ¶Ø´Ôº·Õ่ÊÑ่§ä»¨Ð¶Ù¡Ê‹§ÁÒÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁËÃ×ÍäÁ‹  
ËÃ×Í¶ŒÒμŒÍ§àÃÕÂ¡¤×¹ÊÔ¹¤ŒÒ¨Ð·ÓÍÂ‹Ò§äÃ 
 
Is the physical flow of my raw materials optimised?  
What should we do if we have to recall  
or withdraw? 

¼ÙŒºÃÔâÀ¤àÃÔ่ÁÁÍ§ËÒ¢ŒÍÁÙÅ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§ÍÒËÒÃ¨Ò¡ºÃÃ¨ØÀÑ³±� 
 
Consumers are asking themselves if food is safe,  
if it contains what the package says it does. 

ËÁÍáÅÐ¾ÂÒºÒÅμŒÍ§¡ÒÃ¤ÇÒÁÁÑ่¹ã¨Ç‹Ò¼ÙŒ»†ÇÂ¨Ðä Œ́ÃÑºÂÒ 
áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ·Õ่¶Ù¡μŒÍ§ 
 
Doctors and nurses need to ensure that the right  
patient is getting the right product and treatment. 
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¡ÒÃÊ×ºÂŒÍ¹¡ÅÑºÊÒÁÒÃ¶à»š¹¤ÓμÍºãËŒáμ‹ÅÐ»̃ÞËÒáÅÐ¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃμ‹Ò§æ àËÅ‹Ò¹Õ้ ÃÇÁ¶Ö§àÃ×่Í§Í×่¹æ ÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂä´Œ áÁŒ¡ÒÃÊ×ºÂŒÍ¹¡ÅÑº     

ºÒ§ÃÐººã¹ºÒ§·ÇÕ»ÁÕ¡ÒÃºÑ§¤ÑºãªŒà»š¹¡®ËÁÒÂáÅŒÇ ÍÂ‹Ò§àª‹¹ ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò á¤¹Ò´Ò ËÃ×ÍÊËÀÒ¾ÂØâÃ» áμ‹¡ÒÃÊ×ºÂŒÍ¹¡ÅÑºÍ×่¹æ ·Õ่äÁ‹ä´Œ           

¶Ù¡¡®ËÁÒÂºÑ§¤ÑºãËŒãªŒ ËÅÒÂæ ÍØμÊÒË¡ÃÃÁμ‹Ò§¡็ÊÁÑ¤Ãã¨·Õ่¨Ð·ÓÃÐººÊ×ºÂŒÍ¹¡ÅÑº¹Ñ้¹´ŒÇÂμ¹àÍ§ à¾×่Íà¾Ô่Á»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ »¡»‡Í§ª×่ÍàÊÕÂ§  

áÅÐàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÁÑ่¹ã¨ã¹μÑÇÊÔ¹¤ŒÒáÅÐáºÃ¹ �́ àÃÕÂ¡ä´ŒÇ‹Ò»˜¨ Ø̈ºÑ¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÊ×ºÂŒÍ¹¡ÅÑº¹Ñ้¹à»š¹ÊÔ่§¨Óà»š¹ÍÂ‹Ò§ÂÔ่§ã¹«Ñ¾¾ÅÒÂàª¹ áÅÐ   

¡ÒÃÊ×ºÂŒÍ¹¡ÅÑº¨Ð»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃ็¨ä´Œ¡็μ‹ÍàÁ×่Í¶Ù¡ÊÃŒÒ§¢Ö้¹º¹ÃÐººÁÒμÃ°Ò¹ÊÒ¡Å·Õ่ÁÕÇÔ¸Õ»¯ÔºÑμÔ·Õ่ªÑ´à¨¹ «Ö่§¼ÙŒ¤¹·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§ã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

ÊÒÁÒÃ¶·Ó¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨áÅÐáÅ¡à»ÅÕ่Â¹àÃÕÂ¹ÃÙŒÇÔ¸Õ»¯ÔºÑμÔ¹Ñ้¹ä´Œ ´ŒÇÂÊÒàËμØ¹Õ้ GS1 ¨Ö§ä Œ́à¢ŒÒÁÒÁÕº·ºÒ· 

“ËÑÇã¨ÊÓ¤ÑÞ¢Í§ÃÐºº¹Õ้ ¤×Í¨ÐμŒÍ§ÊÒÁÒÃ¶μÔ´μÒÁä»¢ŒÒ§Ë¹ŒÒáÅÐÊ×ºÂŒÍ¹¡ÅÑºä»

¢ŒÒ§ËÅÑ§ (¢ŒÒ§Ë¹ŒÒË¹Ö่§¢Ñ้¹ áÅÐÂŒÍ¹¡ÅÑºË¹Ö่§¢Ñ้¹à»š¹ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ) ä´Œã¹·Ø¡æ ¨Ø´

μÅÍ´«Ñ¾¾ÅÒÂàª¹ äÁ‹Ç‹Ò¨ÐÁÕ¤Ù‹¤ŒÒËÃ×Í¼ÙŒà¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§ã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨ 

ËÃ×Í¡ÒÃÊ×ºÂŒÍ¹¡ÅÑºÁÒ¡à·‹ÒäËÃ‹¡็μÒÁ 
 

The core of this system is need to be able to track forward and 

trace back (one step up, one step down as a minimum) at any 

point along the full supply chain no matter how many trading or 

traceability partners and business process steps are involved.” 

Traceability can provide the answers to questions like these – and many others. Although, some form of traceability is 

already a legal requirement in certain sectors in the United States, Canada or the European Union, beyond mandatory 

traceability, more and more industries are voluntarily deploying traceability programs to improve efficiency and to help 

protect their brands and ensure that their products are safe. In short: traceability is now a vital part of the supply chain. 

Traceability can only be achieved successfully if it is built upon global standards that can act as the foundation for clear, 

understandable exchanges for everyone involved. And that is where GS1 comes in. 

¡ÒÃÊ×ºÂŒÍ¹¡ÅÑºμÒÁÁÒμÃ°Ò¹ÊÒ¡Å GS1 

ในชวง 30 ปที่ผานมา องคกร GS1 ไดอุทิศตนใหกับการออกแบบ

ระบบมาตรฐานสากลที่ใชในซัพพลายเชน มาตรฐาน GS1 ชวยให

มั่นใจถึงประสิทธิภาพในการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางบริษัท และ   

ชวยวางโครงสรางระบบการจัดการขอมูลใหแกอุตสาหกรรมตางๆ     

โดยในทศวรรษท่ีผานมา องคกร GS1 ไดสรางระบบการสืบยอนกลับ

ตามมาตรฐานสากล (GTS) ขึ้นจากประสบการณและความเปนผูนำ

ดานมาตรฐาน โดยคาดหวังใหบริษัทท่ีตองการจะทำเรื่องการสืบ-    

ยอนกลับยอมรับและเลือกใชเปนระบบอางอิง 

ทั้งนี้ ระบบการสืบยอนกลับตามมาตรฐานสากล GS1 ไมไดถูกสราง

ขึ้นเพื่อใหแขงขันกับระบบมาตรฐานนานาชาติอื่นๆ เชน ISO,           

the British Retail Consortium (BRC), GlobalGAP หรือมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย แต GS1 จะชวยใหองคกรหรือบริษัทสามารถดำเนนิการ

ตามมาตรฐานนานาชาติเหลาน้ันไดงายข้ึน ดวยการนำเสนอเคร่ืองมือ

และวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อใหบรรลุจุดประสงคการสืบยอนกลับน้ัน

ไดนั่นเอง  

The GS1 Global Traceability Standard 
For the last 30 years, we at GS1 have 

dedicated ourselves to the design and 
implementation of global standards for use in the 
supply chain. GS1 Standards ensure effective 
exchanges between companies and provide 
structure to many industries. Building upon these 
decades of experience and leadership, GS1 has 
created the Global Traceability Standard (GTS) 
and intends for it to become the recognized 
reference for companies requiring any kind of 
traceability. 

The GS1 Global Traceability Standard does 
not compete with other international standards 
such as those from ISO, the British Retail 
Consortium (BRC), GlobalGAP, or various 
certifications for “organic” foods. In fact, GS1 
helps companies and organizations meet the 
demands of these sorts of requirements, by 
providing the tools and the explanations of how 
to apply those tools to achieve the sought-after 
levels of traceability.  

 

¡ÒÃÊ×ºÂŒÍ¹¡ÅÑºμÒÁÁÒμÃ°Ò¹ÊÒ¡Å GS1  

¨Ð·ÓãËŒÃÐººÊ×ºÂŒÍ¹¡ÅÑº¹Ñ้¹ÁÕ¤ÇÒÁà»š¹ÍÑμâ¹ÁÑμÔ¢Ö้¹ 

´ŒÇÂà·¤â¹âÅÂÕ·Õ่ÊÁºÙÃ³�áºº  

The GS1 Global Traceability Standard  

makes it possible to automate traceability  

with a set of complementary technologies. 
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·ÓäÁÃÐºº¡ÒÃÊ×ºÂŒÍ¹¡ÅÑº¨Ö§ÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ áÅÐ·ÓäÁ 

àÃÒ¨Ö§μŒÍ§¡ÒÃÃÐºº¡ÒÃÊ×ºÂŒÍ¹¡ÅÑº 

• เปนรากฐานที่ทำใหระบบซัพพลายเชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ปจจุบัน ความสามารถในการติดตามและสืบยอนกลับขอมูลและ         

ตัวสินคา และการตอบสนองความตองการของคูคาไดฉับไวนั้น ถือเปน

กุญแจสำคัญที่ ช ว ย ให ก า รจั ดกา ร ร ะบบขนส ง ในซั พพลาย เชน                  

เกิดประสิทธิภาพและสำเร็จลงได ผูผลิต ผูใหบริการขนสง รวมถึงผูประกอบการ-

คาปลีกลวนตองการเขาถึงขอมูลสินคาในซัพพลายเชนของตน และตองการ

ระบบติดตามและสืบยอนกลับที่สามารถมองเห็นการเคล่ือนไหวของสินคา

ไดแบบเรียลไทม 

กระบวนการสืบยอนกลับยังชวยติดตามและสืบยอนไดตั้งแตการขนสง

ขนาดใหญๆ ไปจนถึงสินคาหรือเอกสารชิ้นเล็กๆ ซึ่งดวยวิธีนี้เองท่ีทำให

ระบบการขนสงเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

 

• ชวยเพิ่มความปลอดภัยดานอาหาร 

การสืบยอนกลับตามมาตรฐานสากล GS1 มีบทบาทสำคัญมาก          

ตอการเรียกคืนผลิตภัณฑอาหารในกรณีที่เกิดปญหา 

อาหารที่เรารับประทานมาจากท่ีไหน อาหารเหลาน้ันเขามาที่รานคา     

ไดอยางไร วิธีการขนสงเปนอยางไร หรือมีสิ่งปนเปอนหรือสารบางอยาง      

ที่คุณแพหรือไม ความสามารถที่จะตอบคำถามเหลาน้ีไดอยางรวดเร็วและ

ถูกตองนั้นมีอยูในระบบการสืบยอนกลับทั้งสิ้น 

การจะสืบยอนกลับผลิตภัณฑอาหารน้ันจำเปนตองรูทุกเรื่องที่เกิดขึ้น    

ในสายซัพพลายเชน ตั้งแตฟารมไปจนถึงบนโตะอาหาร และดวยการ-       

สืบยอนกลับตามมาตรฐานสากล GS1 จะทำใหระบบสืบยอนกลับใน

ผลิตภัณฑอาหารเปนเร่ืองท่ีเกิดข้ึนได แมในสายซัพพลายเชนขนาดใหญ

ระดับโลก ไมวาจะมีบริษัทหรือมีวัตถุดิบที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑอาหารนั้น

มากแคไหนก็ตาม 

ในกรณีที่ เ กิดปญหาห รือตองมีการ เ รียก คืนผลิต ภัณฑอาหาร             

การสืบยอนกลับตามมาตรฐานสากล GS1 จะมีบทบาทและมีความสำคัญ

มาก เพราะถูกสรางอยูบนมาตรฐานสากลท่ีสามารถเขาถึงขอมูลไดตลอด

สายซัพพลายเชน จึงม่ันใจไดวาจะเขาถึงขอมูลสินคาท่ีถูกตองไดทันถวงที 

ทำใหเรียกคืนสินคาไดรวดเร็วและครอบคลุม นอกจากน้ี ยังชวยใหผูบริโภค

ทราบวาอาหารเหลานั้นไดมาตรฐานฮาลาล โคเชอร มังสวิรัติ หรือมาตรฐาน

เกษตรอินทรียหรือไมอีกดวย  

Why Traceability Is Important? And Why Do We 

Need Traceability? 
•The Foundation for A More Efficient Supply Chain 

The ability to track and trace goods and information and quickly 
respond to market needs is the key to successfully and efficiently 
managing today’s logistics supply chain. Manufacturers, logistics 
providers and retailers need constant access to business-critical 
product information in their supply chain operations. They need 
globalized track and trace capabilities that can provide real-time 
visibility over goods. 

Traceability programs can help track and trace items from huge 
shipping containers to small packages and letters; in this way, they 
could contribute to enhancing the security of logistics and customs 
traffic. 

 
• Improving the Safety of our Food 

The GS1 GTS can play a vital role if something goes wrong and 
food products must be recalled. 

Where does the food your family eats come from? How did it get 
to your supermarket? What route did it take to get there? Does it 
contain anything you are allergic to? The ability to answer these 
questions quickly and accurately lies in traceability applications and 
systems. 

In order to work, food traceability systems need to know 
everything that happens, at every step of the way, from the farm to 
the kitchen table. The GS1 GTS makes food traceability systems 
possible, on a global scale — no matter how many companies are 
involved or how many borders are crossed as food and food 
ingredients travel from one end of the supply chain all the way to 
the consumer. 
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GS1 ÊÒÁÒÃ¶ª‹ÇÂÀÒ¤ÍØμÊÒË¡ÃÃÁã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Òá¹Ç·Ò§

ÊÓËÃÑº¡ÒÃÊ×ºÂŒÍ¹¡ÅÑºáÅÐÇÔ¸Õ»¯ÔºÑμÔ 

·Õ่àËÁÒÐÊÁ¡Ñº¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ·Õ่à©¾ÒÐã¹áμ‹ÅÐ Ø̧Ã¡Ô¨   

GS1 can help industry sectors develop traceability 

guidelines and best practices  

that are suited to their specific needs. 

 

• ชวยเสริมสรางความปลอดภัย    

และคุณภาพในการดูแลผูปวย และ      

ตอตานการปลอมแปลงสินคา 

แมการปลอมแปลงกระเปาและ

นาฬกาจะเปนปญหา แตการปลอมแปลง

ผลิตภัณฑยาและเวชภัณฑนั้ น เปน

ปญหาที่รายแรงยิ่งกวา ในเดือนธันวาคม  

ป พ.ศ. 2550 GS1 Healthcare จึงได  

จัดต้ังคณะทำงาน “การสืบยอนกลับ 

ดานสาธารณสุข” เพ่ือพัฒนาระบบ      

สืบย อนกลับด านสาธารณสุขตาม

มาตรฐานสากล GS1 หรือ GTSH ขึ้นบน

And if something goes wrong and food products must be 
recalled. The GS1 GTS is especially important can also play a vital 
role here: because it is built upon global standards, reaching from 
one end of the supply chain to the other, it can ensure immediate 
access to accurate product information — which enables swift, 
comprehensive recalls. In addition, the GS1 GTS can be used to 
help consumers be sure that food is halal, kosher, vegetarian or 
organic.  
• Enhancing Patient Safety And Quality of Care and Combatting 
Counterfeiting 

Even if counterfeit handbags and watches are a problem, 
counterfeit medical products are serious problem. In December 
2007, GS1 Healthcare established the ‘Traceability in Healthcare’ 
Work Team. This work team initially focused on the development of 
the Global Traceability Standard for Healthcare (GTSH) based on 
the GS1 GTS that can make it much more difficult for counterfeiters 
to intrude into the Healthcare supply chain. 

The introduction of a unique identification number for each and 
every pack of a medical product will enable traceability and 
authentication systems with readily available technology. And this is 
a good case study for other industries whose products are also 
frequently counterfeited, such as cosmetics, electronics and 
automobile parts. 
• Addressing Regulatory Requirements 

With their own concerns about safety, Europe and the United 
States government have been drafting laws requiring various 
degrees of traceability, especially in the food industry and in the 
healthcare sector. These new regulatory requirements are creating 
more demand for traceability than ever before. Companies need 
systems that can provide end-to-end traceability, with accurate 
information and precise identification of the products and services, 
locations and actors involved. 

The GS1 GTS allows traceability systems from each trading 
partner to be compatible with each other and avoids any rupture in 
traceability along the chain. Building upon it, businesses can 
provide traceability with real-time control to meet requirements set 
by customers, outside organizations and regulatory bodies — all 
while improving efficiency and profitability.  

The next edition, we will learn each step of the traceability 

process. 
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พื้นฐานของการสืบยอนกลับตามมาตรฐานสากล GS1 ซึ่งชวยให     

การปลอมแปลงยาและเวชภัณฑนั้นทำไดยากมากขึ้น 

การนำเลขหมายบงชี้ที่เฉพาะเจาะจงมาใชกับผลิตภัณฑยาและ   

เวชภัณฑแบบรายชิ้นจะทำใหการสืบยอนกลับและการตรวจสอบระบบ

ทำไดทันทีดวยเทคโนโลยีที่พรอมใชงาน ซึ่งจะเปนกรณีศึกษาท่ีดีใหแก

อุตสาหกรรมอ่ืนท่ียังมีการปลอมแปลงสินคาเกิดข้ึนบอยๆ ได เชน

เครื่องสำอาง เครื่องใชไฟฟา และชิ้นสวนยานยนต เปนตน 

 

• ชวยจัดการขอกำหนดในกฎระเบียบตางๆ 

ดวยความกังวลดานความปลอดภัย รัฐบาลยุโรปและสหรัฐอเมริกา

จึงรางขอกำหนดในกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการสืบยอนกลับขึ้นเพ่ือใชกับ

อุตสาหกรรมอาหารและดานสาธารณสุขโดยเฉพาะ ซึ่งขอกำหนด      

ในกฎระเบียบใหมๆ เหลานี้ทำใหเกิดอุปสงคในระบบสืบยอนกลับ   

มากกวาท่ีเคยมีมา บริษัทตางๆ จึงตองการระบบท่ีสามารถรองรับการ-     

สืบยอนกลับไดตั้งแตตนน้ำจนถึงปลายน้ำ ดวยขอมูลที่ถูกตอง สามารถ

บงชี้ตัวสินคา การบริการ สถานที่ และขอมูลผูที่เก่ียวของไดอยาง

แมนยำ 

ระบบสืบยอนกลับตามมาตรฐานสากล GS1 ชวยใหระบบ-          

การสืบยอนกลับของคูคาในแตละที่สามารถทำงานรวมกันไดโดย      

ไมสะดุดตลอดสายซัพพลายเชน และดวยระบบนี้บริษัทสามารถ       

สืบยอนกลับไดทันทีในทุกๆ จุดแบบเรียลไทม เพ่ือตอบสนอง          

ความตองการของลูกคา คูคา และขอกำหนดในกฎหมายตางๆ ทั้งยัง

ชวยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำกำไรอีกดวย  

ในฉบับตอไป เราจะไดเรียนรูกระบวนการทำงานในแตละ    

ขั้นตอนของระบบการสืบยอนกลับ 

 

SCOOP HILIGHT
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¡ÒÃμÔ´μÒÁ»˜ÞËÒ 

ประเด็นปญหาตางๆ ที่ถูกนำมาเปดเผยและแกไขโดย   

การใชเทคโนโลยี EPC/RFID มีดังตอไปนี้ 

• ควรนำแท็ก EPC/RFID มาใชเพ่ือความปลอดภัย        

ของสินคา โดยแท็กเหลาน้ีสามารถใชเครื่องตรวจจับคลื่นได     

ในระยะไกล ทำใหเคร่ืองมือตรวจจับแบบเดิมไมมีความจำเปน

อีกตอไป ในขณะเดียวกันความตองการในการติดต้ังอุปกรณ

ปองกันการขโมยที่จะถูกปลดออก ณ จุดชำระเงินเม่ือมีการ  

ชำระคาสินคาน้ันจะถูกกำจัดออกไป ซึ่งหมายความวาการจับคู

แท็ก EPC/RFID กับสินคาไดเสร็จส้ินต้ังแตกระบวนการผลิต

อยางเหมาะสม นอกจากการปองกันการขโมยแลว สิ่งเหลาน้ี   

จะมีประโยชนในแงของการประหยัดงบประมาณ 

• The EPC/RFID-tags should be used as security tags that allow 
a large reading distance so that the unattractive security equipment 
from the entrances of stores become redundant. At the same time 
the need to install separate anti-theft devices in logistics and 
remove them at the checkout during the payment process is 
eliminated. This meant matching up the EPC/RFID tags already in 
production with the items, physically and logically. This also resulted 
in financial benefits over the recent theft devices. 

• With the possibility of bulk reading, processes such as good 
entry or inventory recording in stores or warehouses can be 
improved. These processes are prone to error, especially when 
carelessly implemented and given the wide number of variants that 
are usually found in the textile industry. With the EPC/RFID 
technology, each textile article (piece of clothing), is allocated a 
single serial number which can be read via radio waves. This 
enables quick and safe reporting and establishes the link to the 
production lot. The EPC/RFID tag label should be securely attached 
to the textile care label. It is also important that tissue between the 
RPC/RFID tags not affect the reading rate. 

• ความเปนไปไดในการอานแท็กสินคาครั้งละมากๆ เชน กระบวนการ

ตรวจนับสินคาเขาคลังสินคาหรือรานคาสามารถพัฒนาได กระบวนการ

เหลาน้ีโดยปกติแลวอาจเกิดขอผิดพลาดไดงาย โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือไมมี

ความระมัดระวังในการดำเนินการ และมีการกำหนดหมายเลขจำนวนมาก

ใหแกสินคาท่ีมีความแตกตางหลากหลาย ดังจะพบในสินคาอุตสาหกรรม

ประเภทสิ่งทอ ดวยการใชเทคโนโลยี EPC/RFID ผลิตภัณฑประเภท          

สิ่ งทอแตละช้ินจะถูกจัดสรรโดยหมายเลขผลิตภัณฑที่สามารถใช               

คลื่นวิทยุตรวจจับได เทคโนโลยีนี้จะชวยในเรื่องของความรวดเร็ว และ              

ความปลอดภัยในการรายงานผล อีกทั้งยังสามารถเช่ือมโยงไปยังจำนวน

การผลิตท้ังหมดในแตละคร้ังดวยแท็ก EPC/RFID โดยควรติดแท็ก            

ที่ฉลากคำแนะนำในการดูแลรักษาสินคาอยางปลอดภัย ในที่นี้ กระดาษ    

ที่คั่นระหวางแท็ก EPC/RFID จะตองไมมีผลกระทบตอการอานคาแตอยางใด 

• ยังมีความทาทายท่ีมีตอหุนสวนของ Gerry Weber เชน Meyer & 

Meyer ซึ่งเปนผูใหบริการขนสงช้ันนำสำหรับสินคาประเภทส่ิงทอ และมี  

การจัดการสินคาประเภทส่ิงทอกวา 19 ลานรายการใหกับ Gerry Weber       

ไปยังจุดเก็บสินคาตางๆ ตอป Meyer & Meyer มีหนาที่ตองตรวจสอบ

คุณภาพแท็ก EPC/RFID และเปลี่ยนแท็กตามความจำเปนกระบวนการ

เหลานี้เปนกระบวนการเดียวท่ีจะทำใหสินคาทุกชิ้นในรานสามารถใช

คลื่นวิทยุอานได 100% ดวยเหตุนี้ Meyer & Meyer สามารถจัดการสินคา

สิ่งทอท่ีหอยอยูบนราวหอย หรือแมกระท่ังท่ีวางอยูบนชั้น โดยการติดต้ัง

ระบบ EPC/RFID ใหกับสินคา สินคาเหลาน้ีจะถูกอานแท็กผานคล่ืนวิทยุ

อยางปลอดภัย (โดยไมกระทบกับรอบการทำงาน และชวยใหไมตอง       

แยกประเภทของสินคาอีกดวย) 

 
»ÃÐâÂª¹ �¢Í§¡ÒÃãªŒà·¤â¹âÅÂÕ EPC/RFID 

ประโยชนของการใชเทคโนโลยี EPC/RFID ที่ไดรับอยางชัดเจนน้ัน         

มีมากมาย ซึ่งประกอบไปดวย 

• สามารถควบคุมจัดการการขนสงของผูใหบริการการขนสงไดดีกวา 

 ที่เปนอยู 

• การเพิ่มความเร็วในการสงสินคาแตละรอบ 

• ทำใหกระบวนการนำสินคาเขา – ออก สามารถทำไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 

• ชวยลดสถานการณสินคาขาดสตอก โดยทำใหการจัดการ 

 สินคาคงคลังมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

• เพิ่มความรวดเร็ว และความแมนยำในการตรวจนับสินคาคงคลัง 

• สามารถบันทึกขอมูลสินคาที่มีในกลองไดอยางรวดเร็ว 

 

• There were also challenges for the 
partners of Gerry Weber. The logistics 
service provider Meyer & Meyer, one of 
the leading service providers of textile 
logistics who handles about 19 million 
textile items for Gerry Weber at different 
storage location per year, took on the 
task of checking the quality of EPC/RFID 
tags and replacing them if necessary. 
This is the only way to ensure that 100% 
of the articles are equipped with a 
readable tag in the store. For this 
purpose, Meyer & Meyer equipped 
barcode based systems handling 
hanging and lying garments with RFID functionality to allow for a 
secure reading of the EPC-tags (without affecting the cycle times 
and avoiding additional product separation activities). 

 

Benefits 
There have been a number of clear benefits to the new system, 

including: 
 • Better control of deliveries of logistics service providers 
 • Acceleration of returned deliveries 
 • Faster processing of incoming goods and dispatch  
  processes 
 • Reduction of out-of-stock situations by providing better  
  inventory visibility 
 • Faster and more accurate inventories 
 • Recording of carton contents within seconds 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ Heide Buhl 
อีเมล  buhl@gs1-germany.de 
For more information contact: Heide Buhl 
Email : buhl@gs1-germany.de 

GS1 CASE STUDY
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มีผูประกอบการหลายรายไดผลิตสินคาชนิดเดียวกันออกมาวางขายในทองตลาด 

โดยสินคาของผูประกอบการแตละรายมีคุณภาพแตกตางกันออกไป ซึ่งส่ิงท่ีทำใหผูซื้อ

สามารถแยกแยะความแตกตางของสินคาเหลาน้ันไดคือ เคร่ืองหมายการคา อันเกิดจาก

ความคิดสรางสรรคที่เจาของแตละรายไดคิดข้ึนมาใชกับสินคาของตน และมีไมนอย   

ที่เจาของสามารถทำใหสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาของตนมีชื่อเสียงและเปน           

ที่ยอมรับของผูบริโภค  แตเจาของเคร่ืองหมายการคามักจะประสบกับปญหากรณี      

มีผูอื่นทำการปลอมเคร่ืองหมายการคาของตนหรือนำสินคาท่ีใชเคร่ืองหมายการคา

ปลอมดังกลาวมาขาย ทำใหเจาของเครื่องหมายการคาน้ันไดรับความเสียหาย โดยมี

การปลอมแปลงตั้งแตเครื่องหมายการคาไปจนถึงฉลากและบรรจุภัณฑ เรียกไดวา     

มีใหเห็นกันเกือบทุกระดับสินคาท่ีไดรับความนิยม ยิ่งถาเปนสินคาท่ีเก่ียวกับ        

เครื่องอุปโภคบริโภคก็ยิ่งเปนเร่ืองท่ีอันตรายอยางย่ิง เพราะผลิตภัณฑเหลานั้นไมได

ผานการผลิตอยางถูกตอง และไมไดผานการรับรองมาตรฐานใดๆ จากหนวยงานของรัฐ 

ของจริง ของปลอม เราดูกันท่ีตรงไหน คงเปนคำถามยอดฮิตของคนในยุคน้ี 

เน่ืองจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำใหการผลิตของปลอมลอกเลียนแบบน้ันทำไดงาย 

และแนบเนียนมากขึ้น ดังนั้น การใชเทคโนโลยีอัตโนมัติเขามาชวยติดตาม (Track and 

trace) ชิ้นสวนวัตถุดิบ และสินคาสำเร็จรูปจากตนทางจนถึงลูกคาปลายทางไดอยาง  

มีประสิทธิภาพ จึงเปนเปาหมายในการเพ่ิมสมรรถนะของโซอุปทานโดยชวยใหทุกภาค

สวนในโซอุปทานรวมทั้งลูกคาสามารถมองเห็นขอมูลตางๆ ของสินคาไดอยางถูกตอง

และรวดเร็ว 

อุตสาหกรรมตางๆ จึงเร่ิมใหความสำคัญอยางจริงจังในการพัฒนาเทคโนโลยี     

เพ่ือปองกันการปลอมแปลงสินคา หลังจากบริษัทขามชาติหลายแหงตองเสียรายได

เปนจำนวนมหาศาลและภาพลักษณของแบรนด เนื่องจากปญหาสินคาปลอมแพร

กระจายในตลาดหลายประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันเมื่อลูกคาสามารถสั่งซื้อ

สินคาออนไลนไดอยางสะดวกและรวดเร็ว การพิสูจนรายละเอียดสินคาและพัฒนา 

การรักษาความปลอดภัยใหกับสินคากลายเปนสิ่งสำคัญมากขึ้นทำใหมาตรการปองกัน

การปลอมแปลงในปจจุบันเร่ิมมีการใชระบบตรวจสอบยืนยันหรือตรวจสืบยอนกลับ

สินคาผานกระบวนการตางๆ  โดยขอมูลการวิจัย “ตลาดเทคโนโลยีบรรจุภัณฑปองกัน

สินคาปลอมแปลงสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเภสัชภัณฑ” เปดเผยวากระบวนการ-

ตรวจสอบเหลานี้ตองอาศัยเทคโนโลยีที่มีราคาสูง แตธุรกิจหลายแหงก็พรอมที่จะจาย

เพ่ือลดปญหาสินคาปลอมท่ีเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น เทคโนโลยี RFID ไดถูกนำมาประยุกต

ใชในการปองกันการปลอมแปลงสินคา ไมวาจะเปนเสื้อผา กระเปา หรือสินคาอ่ืนๆ    

ซึ่งเม่ือผูบริโภคมีความประสงคในการตรวจสอบผลิตภัณฑ สามารถใชเคร่ืองอาน หรือ

โทรศัพทมือถือที่มี NFC ในการอานหมายเลขประจำตัวเฉพาะท่ีไมซ้ำกัน เพ่ือใหลูกคา

สามารถพิจารณารายละเอียดของสินคาไดทั้งหมด และขอมูลที่ไดนี้ไมเพียงแตยืนยัน

สินคาวาสินคาเปนของแท แตยังรวมถึงการยืนยันความถูกตองของแหลงผลิต และ

สถานที่จำหนายสินคา และไมสามารถลอกเลียนขอมูลภายในไดอีกดวย 

 

RFID ã¹àÊŒ¹·Ò§âÅ¨ÔÊμÔ¡Ê�ä·Â 
¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃ»ÅÍÁá»Å§ÊÔ¹¤ŒÒ´ŒÇÂà·¤â¹âÅÂÕ 

สถาบันสงเสริมความเปนเลิศทางเทคโนโลยีอารเอฟไอดีแหงประเทศไทย 

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

www.facebook.com/rfid.thailand 

μÑÇÍÂ‹Ò§á¹Ç¤Ô´¡ÒÃãªŒ§Ò¹ 

บริษัทผลิตเส้ือผาแบรนดชั้นนำมีแผนการท่ีจะนำเทคโนโลยี RFID มาประยุกต

ใชในการตรวจสอบสินคาแตละชิ้น เพื่อระบุวาเปนสินคาที่ผลิตตามที่บริษัทตองการ 

ไมไดถูกปลอมแปลงหรือแอบอางแบรนดไปจัดจำหนายเอง แตกอนการผลิตเสื้อผา 

จะมีการจางโรงงานเพื่อชวยในดานการผลิต ซึ่งก็เปนไปไดวาถาบริษัทเจาของ

ลิขสิทธิ์สั่งผลิตไปหนึ่งพันตัว ทางโรงงานบางโรงงานก็อาจจะผลิตมากกวาหน่ึงพันตัว

เพื่อเอาไปจำหนายเอง ภายใตชื่อแบรนดนั้นๆ ซึ่งถือเปนการกระทำท่ีละเมิดลิขสิทธิ์

และผิดกฎหมาย ดังนั้น ทางบริษัทเจาของลิขสิทธิ์จึงมีแนวคิดที่จะนำเอาเทคโนโลยี 

RFID มาใชแกปญหาตั้งแตตนทาง โดยปายระบุตัวเลขประจำตัวของสินคา (RFID 

tag) แตละชิ้นจะถูกจัดสงจากบริษัทแมไปยังผูผลิตแตละราย ยกตัวอยางเชนบริษัท

ตองการผลิตเส้ือจำนวนหน่ึงพันตัว รายการส่ังสินคาจะสงไปยังโรงงานรับผลิต

พรอมทั้ง RFID tag ที่สามารถสแกนและอานคาดวยเครื่องอาน หรือโทรศัพทมือถือ 

RFID tag ของสินคาแตละชิ้นจะมีขอมูลเชื่อมโยงกับฐานขอมูลของบริษัท สินคาที่มี

การติด RFID tag และขอมูลบนปายตรงกับสิ่งที่เก็บในฐานขอมูลถือวาเปนสินคาที่

ถูกลิขสิทธิ์ 

RFID tag ไดถูกออกแบบใหมีขนาดเล็กและสามารถแนบกับปายแนะนำ      

การดูแลเส้ือผาและสินคาตางๆ ได ในสวนของรานขายสินคาการใชเทคโนโลยีนี้  

จะทำใหผูซื้อมีความมั่นใจมากขึ้นวาสินคาที่ซื้อไมใชของปลอม ทางรานขายก็ตองมี

เครื่องสแกนสำหรับอานขอมูลจาก RFID tag ที่สามารถแสดงใหเห็นวาเปนปาย    

ที่ออกมาโดยเจาของบริษัทลิขสิทธิ์สินคา 

อุตสาหกรรมสิ่งทอมีจำนวนโรงงานผูรับผลิตสินคาตามคำสั่งกวา 240 แหง     

ทั่วโลก มีปริมาณการสั่งซื้อและผลิตกวา 26 ลานชิ้นตอป ทางบริษัทเชื่อวามีโรงงาน

กวา 5-10 แหงท่ีแอบผลิตสินคาออกนำไปขายเอง การนำเทคโนโลยี RFID          

มาใชงานจะทำใหผูรับผลิตสินคาไมสามารถแอบผลิตสินคานอกเหนือคำสั่งซื้อได 

(วิชาการ.คอม) 

จากความกาวหนาของโลกเทคโนโลยีรวมถึงการใชงานท่ีสะดวกมากข้ึน ทำให 

ผูบริโภคทั่วโลกมีความคาดหวังจากภาคธุรกิจในการตอบสนองความตองการใหมๆ 

อยูตลอดเวลา ซึ่งจะสรางความนาเชื่อถือใหกับผูประกอบการในภาคการผลิต และ

คาปลีกในการจัดการโซอุปทานมากกวาในอดีตอยางมาก เสนทางโลจิสติกสไทย 

จึงจำเปนท่ีจะตองสรรหาวิธีการใหมๆ ในการสรางศักยภาพของระบบโลจิสติกส 

และปองกันการปลอมแปลงสินคาที่อาจจะเกิดขึ้นในระหวางกระบวนการโลจิสติกส

ใหมีประสิทธิภาพ  

สำหรับผูที่มีความสนใจศึกษารายละเอียดการใชงาน หรือตองการคำปรึกษา

การใชงาน RFID ในดานตางๆ ทางสถาบันฯ ยินดีใหความรูและคำปรึกษา         

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดพรอมรับคำปรึกษาเทคโนโลยี RFID เพิ่มเติมไดที่  

ã¹»̃¨ Ø̈ºÑ¹áÃ§¡´´Ñ¹¨Ò¡¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹áÅÐ¡ÒÃàμÔºâμ¢Í§à·¤â¹âÅÂÕã¹¡ÒÃ·Ó¸ØÃ¡Ô¨·ÓãËŒÀÒ¤¸ØÃ¡Ô¨áÅÐÍØμÊÒË¡ÃÃÁ

¢Í§ä·Â¨Óà»š¹μŒÍ§»ÃÑºμÑÇ áÅÐÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃÁÍ§àË ็¹ãËŒ¡ÇŒÒ§ä¡ÅÍÍ¡ä» à¾×่Í»ÃÐâÂª¹ �ã¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ

¡Ô¨¡ÒÃμ‹Ò§æ â´Âà©¾ÒÐÍÂ‹Ò§ÂÔ่§àÁ×่Í»ÃÐà·Èä·ÂÁÕ¹âÂºÒÂÊ‹§àÊÃÔÁãËŒÁÕ¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ÊÔ¹¤ŒÒÍØμÊÒË¡ÃÃÁμ‹Ò§æ ä»ÂÑ§

μ‹Ò§»ÃÐà·ÈÁÒ¡¢Ö้¹ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Ò§´ŒÒ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃâ«‹ÍØ»·Ò¹áÅÐ¡ÒÃ·Ó§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñº¤Ù‹¤ŒÒã¹«Ñ¾¾ÅÒÂàª¹ à¾×่ÍãËŒ

μŒ¹·Ø¹ÊÔ¹¤ŒÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ¢Í§àÃÒÍÂÙ‹ ã¹ÃÐ´Ñº·Õ่μ่Ó ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹ÊÔ¹¤ŒÒ»ÅÍÁá»Å§·Õ่ à»š¹¼ÅÃŒÒÂáÅÐ           

ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂμ‹Í¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ à Œ̈Ò¢Í§¤ÇÒÁ¤Ô´ä»¨¹¶Ö§ÀÒ¾ÃÇÁàÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§»ÃÐà·È Ö̈§ÁÕ¼Å           

μ‹Í¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ã¹μÅÒ´âÅ¡  

RFID CORNER
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สินคาที่มีคุณลักษณะเบื้องตนแตกตางกันในทางการคาจะตองมี        

เลขหมายประจำตัวสินคาสากล (GTIN) ที่ตางกัน โดยหลักการที่สำคัญคือ 

ในกรณีที่ลูกคาเห็นวาสินคาใหมมีความแตกตางจากสินคาเดิมและตองการ

จะซื้อสินคาน้ัน สินคาใหมจะตองมีเลขหมายประจำตัวสินคาสากล (GTIN) 

ที่แตกตางจากสินคาเดิม 

หลักเกณฑเฉพาะตางๆ สำหรับอุตสาหกรรมสินคาเพื่อการอุปโภค

บริโภคที่มีการเคลื่อนไหวเร็ว (Fast Moving Consumer Goods (FMCG)) 

จะไดรับการรับรองโดย Global Commerce Initiative Board ซึ่งหลัก

เกณฑเหลาน้ีจะครอบคลุมการดำเนินงานของธุรกิจทั่วๆ ไป ทั้งน้ีแมวา

ระบบมาตรฐานทุกระบบของ GS1 เปนระบบที่สามารถเลือกปฏิบัติไดตาม

ความสมัครใจ แตหลักเกณฑตางๆ จะถูกกำหนดข้ึนมาโดยมีวัตถุประสงค

เพื่อชวยสรางมาตรฐานในการดำเนินงานท่ีดีสำหรับอุตสาหกรรมสินคาเพื่อ

การอุปโภคบริโภคที่มีการเคลื่อนไหวเร็ว 

 
Ë¹ŒÒ·Õ่¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº 

• สินคาที่มีตราสินคาและสินคาที่ไมมีตราสินคา (Branded and 

Non-Branded Items) องคกรเจาของตราสินคา (Brand owner) ซึ่งอาจจะ

เปนผูผลิตหรือไมก็ตาม แตหากองคกรแหงนั้นเปนผูครอบครองและมีขอมูล

เก่ียวกับตัวสินคา องคกรน้ันจะตองเปนผูรับผิดชอบทำหนาท่ีกำหนด       

เลขหมายประจำตัวสินคาสากล (GTIN) ใหกับสินคา องคกรที่เขารวมเปน

สมาชิกกับ GS1 จะไดรับหมายเลขรหัสองคกร (GS1 Company Prefix) 

เพื่อนำมาใชในการกำหนดเลขหมายประจำตัวสินคาสากล (GTIN) องคกร

ที่ไดรับหมายเลขรหัสองคกรจาก GS1 จะไมสามารถขาย ปลอยเชา หรือให

หมายเลขรหัสองคกรนั้นกับองคกรแหงอื่นได 

องคกรเจาของตราสินคาซ่ึงเปนผูครอบครองและมีขอมูลเก่ียวกับ        

ตัวสินคาอาจเปน: 

• ผูผลิตหรือซัพพลายเออร องคกรที่เปนผูผลิตสินคาหรือเปนผูจัดหา

สินคาซึ่งผลิตจากประเทศใดประเทศหน่ึงเพื่อนำมาจำหนายโดยใชตรา   

สินคาขององคกร 

• ผูนำเขาหรือผูคาสง ผูนำเขาหรือผูคาสงจะเปนผูจัดหาสินคาซึ่งผลิต

จากประเทศใดประเทศหน่ึงและนำมาจำหนายโดยใชตราสินคาขององคกร 

ขอมูลโดย: ฝายงานสมาชิก 
Global Trade 

¡ÒÃ¡ÓË¹´àÅ¢ËÁÒÂ»ÃÐ¨ÓμÑÇÊÔ¹¤ŒÒÊÒ¡Å

หรือดัดแปลงสินคา (ตัวอยางเชน การดัดแปลงลักษณะบรรจุภัณฑของ

สินคา)  

• ผูคาปลีก ผูคาปลีกจะเปนผูจัดหาสินคาซึ่งผลิตจากประเทศใด

ประเทศหนึ่งและนำมาขายโดยใชตราสินคาขององคกร 
 

·Ñ้§¹Õ้ÍÒ¨ÁÕ¢ŒÍÂ¡àÇŒ¹´Ñ§μ‹Íä»¹Õ้: 

• สินคาที่ไมมีตราสินคา (Non-Branded Items) สำหรับสินคาทั่วไป

ที่ไมมีตราสินคานั้น เลขหมายประจำตัวสินคาสากล (GTIN) จะถูกกำหนด

โดยผูผลิตสินคา ซึ่งผูผลิตสินคาคนละแหงอาจผลิตสินคาที่ผูบริโภคเห็นวา

เหมือนกันเกือบทุกประการแตจะมีเลขหมายประจำตัวสินคาสากล (GTIN) 

ที่แตกตางกัน องคกรซ่ึงเปนผูบริหารจัดการสินคาเหลาน้ีจะตองมีการใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรที่เหมาะสมในการจัดการกับสินคากลุมน้ี (เชน 

โปรแกรมในการคำนวนปริมาณการเติมเต็มสินคา (Replenishment 

Program) ตัวอยางของสินคาที่ไมมีตราสินคา ไดแก แอปเปล แผน

กระดาษปดฝาผนัง เทียนไข และแกวน้ำ เปนตน 

• สินคาเฉพาะสำหรับลูกคา (Customer Specific Items) สินคาที่มี

การผลิตขึ้นมาเฉพาะและสั่งซื้อโดยลูกคารายใดรายหนึ่งเทานั้น ลูกคา

สามารถกำหนดเลขหมายประจำตัวสินคาสากล (GTIN) ใหกับสินคา        

ในกลุมน้ีเองได ในกรณีเชนน้ีเลขหมายประจำตัวสินคาสากล (GTIN)       

จะประกอบข้ึนโดยใชหมายเลขรหัสองคกร (GS1 Company Prefix)      

ของลูกคา 

• ขอยกเวนอ่ืนๆ ในกรณีที่เจาของตราสินคาไมไดมีการกำหนด       

เลขหมายประจำตัวสินคาสากล (GTIN) ใหกับสินคา ผูนำเขาสินคาหรือ       

ผูที่ทำหนาที่เปนพอคาคนกลางสามารถกำหนดเลขหมายประจำตัวสินคา

สากล (GTIN) แบบชั่วคราวใหกับสินคาได ซึ่งหมายความวาผูที่นำเขา

สินคาสามารถทำหนาท่ีหรือกิจกรรมอื่นๆ แทนเจาของตราสินคาได เชน 

การนำสินคามาข้ึนทะเบียนและการลงสินคาในบัญชีขอมูลของสินคา     

เลขหมายประจำตัวสินคาสากล (GTIN) แบบช่ัวคราวจะมีการนำมาใช

จนกวาจะมีการกำหนดเลขหมายประจำตัวสินคาสากล (GTIN) ใหกับ

สินคาตามขั้นตอนปกติ ทางเลือกอีกอยางสำหรับกรณีที่สินคายังไมมี      

เลขหมายประจำตัวสินคาสากล (GTIN) คือองคกรผูคาปลีกสามารถ

กำหนดเลขหมายท่ีใชกันภายในองคกรใหกับสินคาเพ่ือใหสามารถบริหาร

จัดการสินคาได 

Item Number (GTIN) 

àÅ¢ËÁÒÂ»ÃÐ¨ÓμÑÇÊÔ¹¤ŒÒÊÒ¡Å (Global Trade Item Number 

(GTIN)) ¨Ð¹ÓÁÒãªŒã¹¡ÒÃº‹§ªÕ้áÅÐ¨Óá¹¡ÊÔ¹¤ŒÒ·Õ่ ³ ¨Ø´ã´¨Ø´Ë¹Ö่§

¢Í§«Ñ¾¾ÅÒÂàª¹ â´Â·Õ่ ³ ¨Ø´¹Ñ้¹¨ÐμŒÍ§ÁÕ¡ÒÃàÃÕÂ¡´ÙËÃ×ÍàÃÕÂ¡ãªŒ

¢ŒÍÁÙÅ·Õ่à¡Õ่ÂÇ¡ÑºÊÔ¹¤ŒÒ ÃÇÁ·Ñ้§ÁÕ¡ÒÃμÑ้§ÃÒ¤Ò ¡ÒÃÊÑ่§«×้Í ËÃ×Í¡ÒÃ-

ÍÍ¡ãº¡Ó¡ÑºÀÒÉÕ (Invoice) 

TRENDY TECH
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ขอมูลโดย: ECR Thailand 

ºÃÃ¨ØÀÑ³±� 

บรรจุภัณฑเปนองคประกอบอยางหนึ่งของผลิตภัณฑ มีหนาท่ีที่สำคัญคือ ใชบรรจุ หอหุม 

และรวบรวมสินคา เพ่ือปองกันความเสียหายอันท่ีจะเกิดระหวางการเคล่ือนยายขนสง     

อำนวยความสะดวกในการขนสง และการจำหนายผลิตภัณฑ และสื่อสารขอมูลผลิตภัณฑ 

จากผูผลิตถึงผูบริโภค เชน ประโยชน ขอควรระวัง สวนประกอบ วิธีใช และเครื่องหมายรับรอง-

คุณภาพตางๆ เปนตน 

 
ºÃÃ¨ØÀÑ³±�¾ÃŒÍÁ¨ÓË¹‹ÒÂ»ÅÕ¡¤×ÍÍÐäÃ? 

บรรจุภัณฑพรอมจำหนายปลีกคือ บรรจุภัณฑอีกรูปแบบหนึ่งท่ีถูกออกแบบมาใหพรอม 

จัดจำหนาย งายตอการระบุตัวตนของผลิตภัณฑ สะดวกในการเปดกลองสินคาเพ่ือขาย   

พรอมวางบนพ้ืนท่ีการขายของรานคาปลีกโดยไมจำเปนตองตรวจนับ หรือจัดเรียงสินคาใหม 

และดึงดูดความสนใจใหผูบริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินคา อีกทั้งสามารถนำกลับมาใชใหมได 

 
¡ÒÃμÃÐË¹Ñ¡¶Ö§¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¢Í§ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ 

ความกังวลดานสิ่งแวดลอมของผูบริโภค และผลกระทบที่เกิดจากของเสียที่เปนบรรจุภัณฑ

มีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนอยูตลอดเวลา จึงเปนความทาทายสำหรับอุตสาหกรรมสินคา-         

Retail Ready Packaging (RRP) 
ºÃÃ¨ØÀÑ³±�¾ÃŒÍÁ¨ÓË¹‹ÒÂ»ÅÕ¡

μÒÁ·Õ่ GS1 Thailand Newsletter ©ºÑº·Õ่¼‹Ò¹ÁÒä´ŒãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒ

à¡Õ่ÂÇ¡Ñº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃªÑ้¹ÇÒ§ÊÔ¹¤ŒÒÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ 

ËÃ×Í On Shelf Availability (OSA) áÅŒÇ¹Ñ้¹ ã¹©ºÑº¹Õ้ ECR 

Thailand ¢Í¹ÓàÊ¹Í¢ŒÍÁÙÅ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃÐËÇ‹Ò§¤Ù‹¤ŒÒ·Õ่¹‹ÒÊ¹ã¨

ÍÕ¡â¤Ã§¡ÒÃË¹Ö่§ «Ö่§¡็¤×Í Retail Ready Packaging (RRP)  

The previous GS1 Thailand Newsletter already 

provided information about the On Shelf Availability 

(OSA) project. In this edition, ECR Thailand would 

like to present the cooperation among ECR partners 

with another interesting project, which is Retail 

Ready Packaging (RRP). 

Packaging 
Packaging plays a crucial function protecting goods, 

preventing damage during transport and storage from the 
elements, vibration, drop and compression. It also 
provides the opportunity to communicate information to a 
customer regarding product’s contents – whether 
promotional, factual or mandated by law, as well as 
providing product security e.g. making items more 
tamper-resistant.  

 

What is Retail Ready Packaging (RRP)? 
Retail Ready Packaging (RRP) is the term used to 

refer to a product that comes  in a ready merchandised 
unit which is easy to identify, easy to open, can easily   be 
put onto the shelf and disposed of, allowing an 
optimization of shelf replenishment and enhanced 
visibility to the shopper.    

 

Environmental Focus 
Consumer environmental concerns, including the 

impact of packaging waste, are at an all-time high. The 
challenge for the food and grocery industry is to tackle 
these environmental issues whilst driving costs out of the 
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1. การจัดซื้อผลิตภัณฑ  
 • รับประกันความสดและคุณภาพของสินคาในทุกขั้นตอนของหวงโซอุปทาน  
 • ลดความเสียหายของสินคาในการขนสงและการเก็บรักษา   
2. ความไดเปรียบในการขาย 
 • เพิ่มยอดขายผานคุณสมบัติที่โดดเดนของผลิตภัณฑ  
 • เพิ่มความนาสนใจของผักและผลไมผานการบรรจุที่เปนมาตรฐาน 
 • แลกเปลี่ยนบรรจุภัณฑพรอมจำหนายปลีก (RRP) ที่วางเปลาไดงาย 
  และรวดเร็ว ใชเวลานอยลง และลดคาใชจายในการจางพนักงาน  
 • สามารถสรางตราผลิตภัณฑ หรือทำการตลาดโดยสอดแทรกการโฆษณา   
3. โลจิสติกสของผลิตภัณฑ   
 • เปนบรรจุภัณฑที่มีมาตรฐาน    
 • เขากันไดกับพาเลทที่ใชอยูในปจจุบัน    
 • มีคุณสมบัติที่สามารถวางซอนได เหมาะสมตอการแยกและผสมของ 
  หนวยการจัดสง    
 • เหมาะสมกับการใชเทคโนโลยีในการควบคุมดูแลผลิตภัณฑ เชน คีม  
  หรือขากรรไกรหนีบจับวัตถุ และระบบการจัดเก็บขอมูลอัตโนมัติ 
 • มีระดับความปลอดภัยขั้นสูงในการโหลดและขนสงผลิตภัณฑ     
 • มีการออกแบบและจัดวางผลิตภัณฑใหเหมาะสม สะดวก ปลอดภัย  
  มีประสิทธิภาพ เปนที่นาประทับใจ เหมาะกับการควบคุมดูแล   
4. ความไดเปรียบในการเคลื่อนยาย     
 • รวดเร็ว ประหยัดพื้นที่ สามารถพับเก็บบรรจุภัณฑพรอมจำหนายปลีก (RRP)  
  ที่วางเปลาไดงาย ไมตองกำจัดทิ้ง  
 •   คุมครองสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติผานการใชซ้ำหลายๆ ครั้ง 
5. ความไดเปรียบทางเศรษฐกิจ  
 •   ลดความเสียหายของผลิตภัณฑในการจัดเก็บและการขนสง  
 •   ลดคาใชจายในการจางพนักงานผานการบริหารจัดการที่ดีขึ้น  
 •   ลดคาใชจายในการจัดสรรคลังสินคา  
 •   ไมมีคาใชจายสำหรับการจัดการของเสียที่เปนบรรจุภัณฑ 
 

1. Goods Procurement  
 • Guarantees maximum freshness and quality of the goods across  
  all stages  of the supply chain   
 • Significant reduction of damage to goods in transportation  
  and storage  
2. Advantage in Sales  
 • Enhance sales through outstanding display properties  
 • Increase attractiveness of fruit & vegetables through standardized  
  containers  
 • Fast and easy exchange of empty RRP, take less time and reduce  
  staff costs   
 • Branding with advertising inlays or inserts possible  
3. Goods Logistics  
 • Standard packaging  
 • Compatible with current pallets  
 • Optimum stacking properties for segregated and mixed  
  dispatch units  
 • Highly suited to the use of materials handing technology,  
  such as jaw  loaders, and automatic storage systems  
 • Highly level of transportation safety in loader and truck  
  transportation    
 • Very impressive ergonomics for manual handing    
4. Advantage in Removal     
 • Fast, space-saving removal through simple folding of the empty  
  RRP, no   waste disposal   
 • Protection of the environment and natural resource through  
  multiple reuse   
5. Economic Advantage  
 • Significant reduction of damage to goods in storage  
  and transportation  
 • Reduction of staff costs through improved handling  
 • Reduced costs for warehousing   
 • No costs for waste disposal  

supply chain. Packaging plays an important role within the 
supply chain, protecting the consumer goods, reducing the risk 
of damage and waste. Good RRP solutions will deliver the 
product to the retail store in a first-rate condition, whilst    
seeking to address the critical issue of sustainability. It is 
important that the implementation of RRP is compatible with 
industry goals of becoming more sustainable.     

 

Opportunity and Key Drive 
Improve “ready on shelf” in-store efficiency through 

increased speed of replenishment leading to better on-shelf 
availability and increased sales.   

¼Å»ÃÐâÂª¹ �/¢ŒÍä´Œà»ÃÕÂº : 

อุปโภคบริโภค และรานคาปลีก-สงท่ีจะจัดการกับปญหาส่ิงแวดลอมเหลาน้ี              

ไปพรอมกับการลดคาใชจายในหวงโซอุปทาน และดวยบรรจุภัณฑมีบทบาทสำคัญ

ภายในหวงโซอุปทาน ชวยปองกันและลดความเส่ียงของการเกิดความเสียหาย        

ตอสินคาอุปโภคบริโภค ทำใหบรรจุภัณฑพรอมจำหนายปลีก (RRP) ที่ดีนั้นควรจะอยู

ในสภาพท่ีดีที่สุดเมื่อมีการสงมอบผลิตภัณฑไปยังหางราน ควบคูไปกับการจัดการ  

กับปญหาสำคัญท่ีเกิดข้ึนเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน และตองตระหนักวาการที่จะ

ทำใหบรรจุภัณฑพรอมจำหนายปลีกเกิดผลดีมีประสิทธิภาพน้ัน บรรจุภัณฑ-     

พรอมจำหนายปลีกตองเขากันไดกับเปาหมายของอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน         

ที่เพิ่มมากขึ้นอีกดวย 

 
âÍ¡ÒÊáÅÐáÃ§¢Ñºà¤Å×่Í¹·Õ่ÊÓ¤ÑÞ 

บรรจุภัณฑพรอมขายปลีก (RRP) มีสวนสำคัญในการปรับปรุงความพรอมของ

สินคาบนชั้นวาง (Ready on shelf) ทำใหการบริหารจัดการหนารานมีประสิทธิภาพ

และการเติมเต็มสินคาบนช้ันวางมีความสะดวกรวดเร็ว สงผลใหการบริหารช้ันวาง

อยางมีประสิทธิภาพ (On Shelf Availability: OSA) และเพ่ิมโอกาสในการขาย     

มากยิ่งขึ้น 

ุ

ขึ้นอีกดวย 

Benefits/Advantages : 

ECR CORNER

GS1_Vol21_No3_p32-33_Pro3.indd   33GS1_Vol21_No3_p32-33_Pro3.indd   33 6/25/14   9:40:53 PM6/25/14   9:40:53 PM



34GS1 Thailand newsletter

ขอมูลโดย: ศูนยวิจัยกสิกรไทย 

¢ŒÍÁÙÅ Ṏ´Õ¾Õ»ÃÐ¨ÓäμÃÁÒÊ 1/2557 ¨Ò¡ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹          

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤ÁáË‹§ªÒμÔ 

(ÊÈª.) ÊÐ·ŒÍ¹Ç‹Ò âÁàÁ¹μÑÁ¡ÒÃ¢ÂÒÂμÑÇ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨ä·Â

¡ÓÅÑ§Í‹Í¹áÃ§Å§à¡×Íº·Ø¡´ŒÒ¹ à¹×่Í§¨Ò¡»̃ÞËÒ¤ÇÒÁ-         

äÁ‹á¹‹¹Í¹·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§ã¹»ÃÐà·È àÃÔ่Á¡ÃÐ¨ÒÂ¼Å¡ÃÐ·ºà»š¹

Ç§¡ÇŒÒ§ÍÍ¡ä» â´Â¨Õ´Õ¾ÕäμÃÁÒÊáÃ¡Ë´μÑÇÅ§·Ñ้§¡ÒÃ-    

à»ÃÕÂºà·ÕÂº¡ÑºäμÃÁÒÊ¡‹Í¹Ë¹ŒÒ (äμÃÁÒÊ 4/2556) áÅÐ

àÁ×่Íà·ÕÂº¡Ñºª‹Ç§à ṌÂÇ¡Ñ¹¢Í§»‚¡‹Í¹ (äμÃÁÒÊ 1/2556) 

ปญหาความขัดแยงทางการเมืองและความลาชาในการฟนตัว
ของการสงออก สงผลกดดันใหเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1/2557    
หดตัวลงถึงรอยละ 2.1 จากไตรมาสกอนหนา (QoQ, s.a.) และ     
หดตัวรอยละ 0.6 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน (YoY) 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยในชวงไตรมาสแรกของป 2557 
อยูในสภาวะท่ีไรแรงขับเคลื่อนโดยสิ้นเชิง ภายหลังจากความ-
ตึงเครียดทางการเมืองท่ีลากยาวไดสงผลกระทบเปนวงกวางตอ  
การใชจายของภาคเอกชน สรางเงื่อนไขที่จำกัดมากขึ้นตอกรอบ 
การใชจายของรัฐบาล รวมถึงกดดันบรรยากาศในภาคการทองเที่ยว      
ในขณะที่สินคาสงออกรายการสำคัญของไทยยังไมสามารถฟนตัว  
ขึ้นไดอยางเต็มที่ นอกจากน้ียังพบวาการใชจายของภาคครัวเรือน
และภาคธุรกิจหดตัวลงตอเนื่อง 3 ไตรมาสติดตอกัน สวนการใชจาย
ของภาครัฐในสวนของรายจายประจำยังคงเพ่ิมข้ึน แตรายจาย
ลงทุนทรุดหนัก ทั้งนี้ การสงออกสินคาและบริการสุทธิยังคงเปน   
แรงหนุนสำคัญของภาพรวมเศรษฐกิจ อยางไรก็ดี ก็ไมอาจชดเชย
กับการลดลงของอุปสงคภายในประเทศ (ผลรวมของการบริโภค
และการลงทุนทั้งของภาคเอกชนและภาครัฐ) และสวนเปลี่ยนสินคา
คงเหลือท่ีมีสวนลดทอนจีดีพีลงไปถึงรอยละ 3.3 และรอยละ 2.1 
ตามลำดับ (Negative Contribution in Percentage Points) 

จากภาพเศรษฐกิจในไตรมาสแรกที่ทรุดตัวลงมากกวาที่คาด-
การณไวในขณะที่สถานการณทางการเมืองท่ีจนถึงขณะน้ียังคง      
ไรขอสรุป ทำใหมีความเปนไปไดที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
โดยรวมทั้งป 2557 อาจต่ำกวาที่ประเมินไว 

ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดการณอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ไทยในป 2557 อยูที่รอยละ 1.8 (กรอบคาดการณรอยละ 1.3-2.4) 
ทั้งน้ี หากสถานการณความขัดแยงทางการเมืองยังคงยืดเยื้อ         
ไมสามารถหาทางออกในการมีรัฐบาลเขามาบริหารประเทศ รวมทั้ง
หากภาคการสงออกยังไมมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นชัดเจนในระยะ      
1-2 เดือนขางหนา ศูนยวิจัยกสิกรไทยอาจตองมีการทบทวนปรับลด
ประมาณการอีกครั้ง 

BIZ  BREAKTHROUGH

¨Õ´Õ¾ÕäμÃÁÒÊ 1/57 Ë´μÑÇáÃ§¡Ç‹Ò·Õ่¤Ò´ ... 

¨ÑºμÒÊ‹§ÍÍ¡-¡ÒÃàÁ×Í§ μÑÇá»ÃªÕ้àÈÃÉ°¡Ô¨¿„œ¹ËÃ×Í·ÃØ´μ‹Í 
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Ê¶ÒºÑ¹ÃËÑÊÊÒ¡Å ä´Œà¢ŒÒÃ‹ÇÁºÃÃÂÒÂàÃ×่Í§ 
“à·¤â¹âÅÂÕÁÒμÃ°Ò¹ÊÒ¡Å GS1 ã¹¡ÒÃÅ´μŒ¹·Ø¹

«Ñ¾¾ÅÒÂàª¹¢Í§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁÍÒËÒÃ” 

Ideal Forum ¨Ñ´ÊÑÁÁ¹Ò´ŒÒ¹ÁÒμÃ°Ò¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ 

ã¹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁÍÒËÒÃ¤ÃÑ้§·Õ่ 3 ã¹ËÑÇ¢ŒÍ 

“3rd Food Safety & Quality Compliances 2014” 
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TRAINING BUZZ

ËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃÍºÃÁ ¡Ã¡®Ò¤Á – ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2557  
เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนบารโคดสามารถนำหลักเกณฑขอกำหนดตางๆ ของการสรางและการนำบารโคดไปใชอยาง               

ถูกตองเปนไปตามมาตรฐาน ทางสถาบันฯ จึงกำหนดใหสมาชิกรายใหมทุกรายตองผานการอบรม การประยุกตใชบารโคดมาตรฐานสากล GS1               

ในการบริหารจัดการสินคาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับสมาชิกรายใหม สามารถลงทะเบียนและเขาอบรมฟรีภายในระยะเวลา 2 เดือน นับจาก             

วันรับอนุมัติเปนสมาชิก 

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´×Í¹¡Ã¡®Ò¤Á – ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2557 ´Ñ§¹Õ้ 

* สมาชิกเกาที่สมัครเกิน 2 เดือน หากตองการเขารวมอบรมเสียคาใชจายทานละ 500 บาท 

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

ความรูเบื้องตนการใชมาตรฐานสากล 
GS1 Barcode ในธุรกิจ 
 
 
 
การประยุกตใชบารโคดมาตรฐานสากล 
GS1 ในการบริหารจัดการสินคาใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 
บารโคดมาตรฐานสากล GS1-128  
ในการบริหารจัดการการขนสงและ 
โลจิสติกสเพื่อการสืบยอนกลับ   
 

-  แนะนำเกี่ยวกับ GS1 และ สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) 
-  ภาพรวมของระบบมาตรฐานสากล GS1 
-  ประโยชนการใชบารโคดมาตรฐานสากล GS1 
-  สิทธิประโยชนในการสมัครสมาชิกสถาบันรหัสสากล 
 
-  บารโคดมาตรฐานระบบ GS1 
-  โครงสรางเลขหมายบารโคดมาตรฐาน GS1 System 
-  GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14  
 การกำหนดเลขหมายประจำตัวสินคา 
-  สิทธิประโยชนสำหรับสมาชิกสถาบันรหัสสากล 
 
-  บารโคดมาตรฐาน GS1-128 
-  GS1- 128  Application Identifiers (AI’s) 
-  การใชงานบารโคดมาตรฐาน GS1-128 
-  หลักการจัดการซัพพลายเชนเบื้องตน 

 
บุคคลทั่วไป : ฟรี 

 
 
 
 

สมาชิก GS1 : ฟรี*  
บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท 

 
 
 
 

สมาชิก GS1 : ฟรี*  
บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ที่ผานมา GS1 Thailand ไดเดินทางไปให 
ความรูดานมาตรฐานบารโคดสากล GS1 แกผูประกอบการดานตางๆ ของ 
สปป.ลาว อาทิ ธุรกิจสงออก ธุรกิจดานเกษตร ดานยา และเครื่องประดับ ณ 
หองประชุมสภาการคาและอุตสาหกรรมแหงชาติลาว ทั้งนี้ ภายในงานนี้ไดมี      
ผูเขารวมฟงการบรรยายกวา 50 ทาน ซึ่งสวนใหญใหความสนใจในระบบ
มาตรฐานสากลของ GS1 และมีขอซักถามกันอยางคึกคัก 

 
 29 กรกฎาคม 
30 กันยายน 

 
 
 

8, 15, 22 กรกฎาคม 
5, 19 สิงหาคม 

9, 16, 23 กันยายน 
   
 

29 กรกฎาคม 
26 สิงหาคม 
30 กันยายน 

 

Ê»».ÅÒÇ µ×่¹µÑÇ àµÃÕÂÁ¡ŒÒÇà¢ŒÒÊÙ‹ AEC 
¾ÃŒÍÁãªŒºÒÃ�â¤Œ´ÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å GS1 º¹¼ÅÔµÀÑ³±� 
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ขอมูลโดย: ศูนยวิจัยกสิกรไทย 

ÊÓËÃÑºã¹»‚ 2557 ¹Õ้ ÁÕ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ÁË¡ÃÃÁ¡ÕÌÒ¿ØμºÍÅâÅ¡ 2014 ÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹·Õ่ 12 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ - 13 ¡Ã¡®Ò¤Á 2557 ·Õ่»ÃÐà·ÈºÃÒ«ÔÅ   

«Ö่§ÈÙ¹Â �ÇÔ¨ÑÂ¡ÊÔ¡Ãä·Â ÁÍ§Ç‹Ò¡ÒÃ·Õ่¤³ÐÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊ§ºáË‹§ªÒμÔ (¤Êª.) ä Œ́»ÃÐ¡ÒÈÂ¡àÅÔ¡¡ÒÃËŒÒÁÍÍ¡¨Ò¡à¤ËÊ¶Ò¹àÇÅÒ¤ ่Ó¤×¹ (à¤ÍÃ �¿�Ç) 

ÃÐËÇ‹Ò§àÇÅÒ 00.01-04.00 ¹. ã¹áËÅ‹§·‹Í§à·Õ่ÂÇºÒ§¾×้¹·Õ่ Ê‹§¼ÅãËŒ¹Ñ¡·‹Í§à·Õ่ÂÇÊÒÁÒÃ¶ãªŒºÃÔ¡ÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ºÒÃ�/¼ÑºáÍ¹´�àÃÊàμÍÃÍ§μ�ã¹ºÒ§¾×้¹·Õ่

à»š¹Ê¶Ò¹·Õ่ÊÓËÃÑºÃÑºªÁ¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´Ê´ÁË¡ÃÃÁ¡ÕÌÒ¿ØμºÍÅâÅ¡ 2014 ¹Õ้ä Œ́ ÍÂ‹Ò§äÃ¡็μÒÁ ¨Ò¡¡ÒÃ·Õ่áÁ·«�¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹·Õ่ÊÓ¤ÑÞÁÕàÇÅÒ¡ÒÃ-

¶‹ÒÂ·Í´Ê´μÃ§¡ÑºàÇÅÒª‹Ç§àªŒÒÁ×´ã¹»ÃÐà·Èä·Â â´Â¨Ð¾ºÇ‹Òá¿¹¿ØμºÍÅªÒÇä·ÂÊ‹Ç¹ãËÞ‹àÅ×Í¡·Õ่¨ÐÃÑºªÁ¡ÒÃ¶‹ÒÂ·Í´Ê´ã¹à¤ËÊ¶Ò¹á·¹

ã¹ª‹Ç§àÇÅÒàªŒÒÁ×´ ¸ØÃ¡Ô¨ºÒÃ�/¼ÑºáÍ¹´�àÃÊàμÍÃÍ§μ�¨Ö§ÍÒ¨äÁ‹¤Ö¡¤Ñ¡àÁ×่Íà»ÃÕÂºà·ÕÂº¡Ñºã¹ª‹Ç§ÁË¡ÃÃÁ¡ÕÌÒÍ×่¹æ 

สำหรับเชนรานอาหารท่ีมีบริการจัดสงอาหาร จะไดรับอานิสงสจากการจัดสงอาหารใน
ชวงเวลากลางคืน ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดการณวาในชวงมหกรรมกีฬาฟุตบอลโลก 2014 นี้ 
จะกอใหเกิดรายไดสะพัดสูการบริการจัดสงอาหารโดยเชนรานอาหารเพ่ิมขึ้นประมาณ 90 
ลานบาทจากชวงเวลาปกติ ซึ่งเปนปจจัยหนุนใหการบริการจัดสงอาหารโดยเชนรานอาหาร
ในชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2557 มีมูลคาประมาณ 900 ลานบาท หรือเติบโตประมาณรอยละ 
11.1 จากชวงเวลาเดียวกันของปกอนหนาท่ีมีมูลคาประมาณ 810 ลานบาท แมวารายได
จากการบริการจัดสงอาหารของเชนรานอาหารในชวงมหกรรมกีฬาฟุตบอลโลก 2014 นี้     
จะไมเติบโตอยางโดดเดน เม่ือเปรียบเทียบกับมหกรรมกีฬาอ่ืนๆ ที่โดยเฉล่ียแลวมูลคา     
การบริการจัดสงอาหารโดยเชนรานอาหารจะเติบโตอยูในกรอบรอยละ 25-30 ซึ่งเปน        
ผลมาจากแมทซการแขงขันที่สำคัญมีเวลาการถายทอดสดตรงกับเวลาชวงเชามืดใน
ประเทศไทย ประกอบกับผูคนมีทางเลือกในการรับประทานอาหารที่บานหลากหลายขึ้น     
แตก็พบวาในชวงมหกรรมกีฬาฟุตบอลโลก 2014 นี้ เชนรานอาหารยังสามารถกระตุน     
ยอดขายจากแฟนฟุตบอลชาวไทยในชวงเวลาเชาได โดยการนำเสนอเมนูอาหารเชา และ
อาศัยกระแสมหกรรมกีฬาฟุตบอลโลก 2014 จัดโปรโมชั่นในธีม สปอรต มารเก็ตติ้ง 

ศูนยวิจัยกสิกรไทย คาดการณวาในคร่ึงปแรกของป 2557 นี้ ตลาดเชนรานอาหารจะมี
มูลคาอยูในกรอบ 49,480-49,626 ลานบาท หรือเติบโตอยูในกรอบรอยละ 2.6-3.0         
จากชวงเวลาเดียวกันของปกอนหนา (ในครึ่งปแรกของป 2556) ที่ประมาณการไวที่ 48,480 
ลานบาท และคาดการณวาตลาดเชนรานอาหารของท้ังป 2557 จะมีมูลคาอยูในกรอบ 
100,980-101,277 ลานบาท หรือเติบโตอยูในกรอบรอยละ 3.6-3.9 จากป 2556 ทั้งน้ี 
ศูนยวิจัยกสิกรไทย ยังมองวาธุรกิจเชนรานอาหารนาจะไดรับปจจัยหนุนในไตรมาสที่ 4      
ซึ่งเปนชวงโคงสุดทายของปทามกลางบรรยากาศแหงการเฉลิมฉลอง ที่ชวยกระตุนการ-     
จับจายใชสอยและรับประทานอาหารนอกบานมากขึ้น 

ทั้งนี้ โปรโมชั่นที่ผูประกอบการธุรกิจเชนรานอาหารจัดขึ้นเพ่ือดึงดูดลูกคาใหเขามาใช
บริการในปจจุบัน มักอยูในรูปแบบของการมอบสวนลดท่ีอาจนำมาซ่ึงภาวะการตัดราคา
ระหวางผูประกอบการ ประกอบกับตนทุนการประกอบธุรกิจรานอาหารที่สูงข้ึน ก็ยิ่งเปน

KITCHEN OF THE WORLD

ปจจัยบีบค้ันใหกำไรของผูประกอบการเชนรานอาหารลดลง     
ดังนั้น ผูประกอบการเชนรานอาหารควรใหความสำคัญกับการ-
จัดโปรโมชั่นในรูปแบบอื่นๆ เพื่อจูงใจลูกคานอกเหนือจากการให
สวนลด ยกตัวอยางเชน การจัดอาหารชุดที่มีเมนูหลากหลาย 
การจัดเมนูอาหารพิเศษตามเทศกาลและเมนูอาหารพิเศษท่ีใช
วัตถุดิบระดับพรีเมียม การรับอาหารหรือสินคาพิเศษเมื่อ        
รับประทานอาหารครบมูลคาท่ีกำหนดหรือสะสมแตมไดตามท่ี
กำหนด รวมถึงการมอบสวนลดหรืออาหารพิเศษเม่ือรับประทาน
อาหารครบตามมูลคาที่กำหนดเพ่ือกระตุนยอดใชบริการ เปนตน 
อีกทั้งผูประกอบการเชนรานอาหารควรใหความสำคัญกับรสชาติ 
อาหาร ความหลากหลายของอาหาร ความสะอาด คุณภาพ           
การใหบริการ ทำเลท่ีตั้ง รวมถึงการตกแตงราน นอกจากน้ี           
ผูประกอบการเชนรานอาหารจำเปนตองใชอินเทอรเน็ตเปน    
ชองทางในการโฆษณา สื่อสารขอมูล และจัดกิจกรรมตางๆ      
ผานการสรางสรรคเน้ือหาที่มีความแปลกใหมและเปนท่ีนาสนใจ
สำหรับลูกคากลุมเปาหมาย เพ่ือสรางความโดดเดนทามกลาง    
ผูประกอบการรานอาหารจำนวนมากท่ีตางก็ใชอินเทอรเน็ต     
เปนชองทางในการโฆษณา สื่อสารขอมูล และจัดกิจกรรมตางๆ 
ดวยเชนกัน รวมถึงยังจำเปนตองควบคุมคุณภาพ ทั้งอาหาร 
บริการ และสถานท่ีไดมาตรฐานควบคูกันไป โดยหากมีความ-
ผิดพลาดหรือความไมพอใจจากลูกคาเกิดขึ้นแลว ขอมูลในเชิง
ลบตางๆ ก็จะถูกเผยแพรจากลูกคาผานส่ืออินเทอรเน็ตออกไป
อยางกวางขวางและรวดเร็วเชนกัน 

ºÍÅâÅ¡¡ÃÐμØŒ¹à´ÅÔàÇÍÃÕ่ÍÒËÒÃàμÔºâμ 11% ã¹äμÃÁÒÊ 2  

¤Ò´¤ÃÖ่§»‚áÃ¡¢Í§»‚’57 àª¹ÃŒÒ¹ÍÒËÒÃÂÑ§¤§àμÔºâμä´Œ 
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