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4  GS1 Global News 
	 	 •	GS1	Updates	its	Standards	for	Real-Time	Product	Visibility:		

	 	 	 ปรับมาตรฐานให้สอดคล้องกับการมองเห็นสินค้าได้แบบเรียลไทม์	

	 	 •	Heinz’s	Recall	Brings	Food	Tracking	Issue	to	The	Fore	in	China:		

	 	 	 ไฮนซ์เรียกคืนสินค้า...ช่วยยกระดับการติดตามสินค้าอาหารในจีน	

10 GS1 Standard 
	 	 Parameters	Measured	and	their	significance:		

	 	 ความหมายและความสำคัญของตัวชี้วัดคุณภาพบาร์โค้ดต่างๆ	

14 GS1 Case Study 
	 	 •	Japan’s	Initiatives	in	Supply	Chain	Visibility:		

	 	 	 ความพยายามของประเทศญี่ปุ่นในเรื่องความชัดเจนในระบบซัพพลายเชน 

	 	 •	Efficiency	and	Accuracy	in	Stock	Management	at		

	 	 	 Earnward	Warehouse	Limited:		

	 	 	 การจัดการสต๊อกสินค้าที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำ	

20  Scoop Hilight 
	 	 The	GS1	Traceability	Standard:	What	You	Need	to	Know?...	

	 	 สิ่งที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับกระบวนการตามสอบย้อนกลับตามมาตรฐาน	GS1 

26    GS1 Healthcare 
	 	 Good	Distribution	Practice	for	Medical	Device:	แนวทางในการจัดทำ	

	 	 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์	
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สวัสดีท่านสมาชิกและขอต้อนรับเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 
ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้	 สถาบันรหัสสากลขอมอบความรู้ส่งท้ายปีให้แก่สมาชิกทุกท่านด้วยเนื้อเข้มข้นมากมาย	 เช่น	

การปรับมาตรฐานให้สอดคล้องกับการมองเห็นสินค้าได้แบบเรียลไทม์	 ซึ่งมีประโยขน์อย่างยิ่งต่อระบบซัพพลายเชน				
และระบบสอบย้อนกลับในปัจจุบัน	 นอกจากนี้ยังมีข้อมูลกรณีศึกษาด้านความชัดเจนในระบบซัพพลายเชนของ				
ประเทศญี่ปุ่น	ที่ต้องการสร้างแบบแผนการแบ่งปันข้อมูลของการเคลื่อนย้ายสินค้าในคาร์โก้	 ในระบบซัพพลายเชนที่มีอยู่
ทั่วโลกให้มีความเหมาะสมและชัดเจนมากขึ้นผ่านการประยุกต์ใช้มาตรฐาน	EPCglobal	ของ	GS1	เป็นต้น	

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน...ประเด็นร้อนที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในปลายปี	 2558	การค้าผ่านชายแดนสู่
ตลาดอินโดจีนจึงเป็นอีกช่องทางที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ	 เมียนมาร์	 สปป.ลาว	และกัมพูชา	 (CLM)	กำลังพัฒนา
ไปอย่างรวดเร็ว	ทำให้เป็นที่น่าสนใจสำหรับนักธุรกิจไทยน้อยใหญ่...	

นอกจากไฮไลท์ข้างต้นแล้ว	 เรายังมีเนื้อหาเสริมความรู้ต่างๆ	มากมายให้ทุกท่านได้ศึกษา	พร้อมติดตามการประกาศ
ผลรางวัลการประกวดมาสคอตของสถาบันรหัสสากลได้ภายในฉบับ...สุดท้ายนี้	 ในนามของสถาบันรหัสสากล	 เราขอ
สวัสดีปีใหม่	 2558	พร้อมอวยพรให้สมาชิกทุกท่านมีความสุขความเจริญและมีสุขภาพแข็งแรง	พร้อมเตรียมตัวรับมือกับ
ศักราชใหม่อย่างมั่นคง	แล้วพบกันใหม่ในปี	2558	ครับ 
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Benefits include improved product traceability, better supply-chain security, regulatory compliance  

and interoperability  
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for Real-Time Product Visibility  

GS1 GLOBAL NEWS

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม     

GS1 ซึ่งเปนองคกรดูแลเรื่องมาตรฐานสากลที่มีความเปนกลาง และ  

ไมแสวงหาผลกำไร ไดประกาศยืนยันการเปดตัวการบริการขอมูล     

เลขรหัสสินคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic product code information 

services) และมาตรฐานศัพทธุรกิจที่เปนสวนสำคัญ (Core business 

vocabulary) ในขณะเดียวกันยังไดวางรากฐานสำหรับคูคาทางธุรกิจ

ในการแบงปนขอมูลแบบเรียลไทมในเรื่องของสินคา เชน การเคลื่อนยาย

สินคา ที่มาที่ไปของสินคาตลอดกระบวนการซัพพลายเชนทั่วโลก  

สวนขยายเพิ่มเติมจาก EPCIS 1.1 นั้นมีมากมายที่เปนประโยชน    

ในการตอบรับความตองการการตามสอบยอนกลับที่เพิ่มมากขึ้น        

ในภาคอุตสาหกรรม การยกระดับมาตรฐานการตามสอบยอนกลับ

สินคานั้น ทายสุดแลวจะเปนการพัฒนาความปลอดภัยของผูบริโภค 

และยกระดับประสิทธิภาพโดยรวมของซัพพลายเชน  

Hans-Juergen Matern, Head of Sustainability & Regulatory 

Affairs แหง Metro Ag หางคาปลีกชั้นนำในเยอรมนี กลาววา “มันคือ

ขั้นตอนพื้นฐานของเครือขายการตามสอบยอนกลับทั่วโลก”  

EPCIS 1.1 นั้น มีความสามารถรองรับการระบุตัวตนสินคา         

ตามลำดับการผลิตสินคาเปนชุดไดดี ในขณะที่การระบุตัวตนเปนรายชิ้น

ของสินคานั้น อาจไมสามารถทำไดในสินคาบางรายการ ยกตัวอยางเชน 

การระบุตัวตนของสินคาประเภทอาหารสด Andrew Kennedy,       

Co-chair ของคณะทำงานมาตรฐานสากล GS1 และประธานของ 

FoodLogiQ ซึ่งเปนองคกรที่ใหบริการดานการตามสอบยอนกลับ     

และความปลอดภัยของอาหารผานทางเว็บไซต และชองทางอื่น       

ตามความตองการของลูกคา กลาววา “นี่ เปนโอกาสสำคัญ                 

Brussels, Belgium, June 6, 2014 – GS1, the neutral, not-for-
profit standards organisation today announced the update and 
ratification of its open Electronic Product Code Information 
Services (EPCIS) and Core Business Vocabulary (CBV) 
standards. Together, they lay the foundation for business 
partners to share real-time information about the movement, 
history and status of goods in the physical world, throughout the 
global supply chain.  

There are a number of enhancements to the EPCIS 1.1 
standard that are particularly useful in solving the growing 
traceability needs of industry. Leveraging standards to track and 
trace products can ultimately improve consumer safety, and 
increase overall supply chain efficiency.  

“This is a fundamental step towards a global traceability 
network,” says Hans-Juergen Matern, Head of Sustainability & 
Regulatory Affairs at METRO AG.  

EPCIS 1.1 supports lot/batch-based product identification 
where serialisation at the item-level is not always feasible, such 
as with fresh foods. “This opens an important door for the food 
industry to fine-tune capabilities through lot level identification to 
enable supply chain visibility information with precision and 
confidence,” says Andrew Kennedy, co-chair of the GS1 
Standards working group which developed the update. He is 
also president of FoodLogiQ, offering web-based and on-
demand solutions for traceability and food safety.  

GS1 Updates its Standards  

แปลและเรียบเรียงโดย: นวลพรรณ ลิ้มเจริญ 

Translated By: Nuanpan Limcharoen 
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ของอุตสาหกรรมอาหารในการปรับ    

ขีดความสามารถของการระบุตัวตน

ของสินคาใหสามารถมองเห็นขอมูล 

ไดอยางแมนยำ ชัดเจน และเชื่อถือได”  

การท่ีไดทราบสวนประกอบทั้งหมด

ของสินคา และประวัติคูคาทางธุรกิจ

ทั้ ง ห ม ด ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง ใ น ห ว ง โ ซ        

ความคุมครอง หรือขอมูลของผูที่เปน

เจาของสินคา เปนส่ิงท่ีนาจับตามอง

อยางมากในวงการอาหารและยา เชน

เ ดียวกับความสามารถในการจับ      

ขอมูลแบบเรียลไทม เชน วันหมดอายุ

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอ/ For further information, please contact: 

Craig Alan Repec Lisa Sandberg  

Senior Manager EPCglobal Technology, GS1 Global Marketing Director, GS1  

+32 2 788 78 16 +1 609 557 4571  

craig.alan.repec@gs1.org lisa.sandberg@gs1.org  

ของสินคา เปนตน Paul Lothian, Business Solutions  Architect แหง 

Tyson Foods, Inc. กลาววา “ความสามารถในการพัฒนาการบันทึก

ขอมูลผานเหตุการณที่มีการเปล่ียนรูปของสินคา ในแงของ              

สวนประกอบสำคัญท่ีถูกนำมาใชในการผลิตสินคา  เปนส่ิงสำคัญท่ี   

เ พ่ิมความเ ช่ือมั่นของผูบริ โภคที่มีตอสินคาและอาหารในดาน          

ความปลอดภัย” 

หากมองในแงของอุตสาหกรรมเส้ือผา เครื่องนุงหม การท่ีมีการ

ปรับปรุงมาตรฐานน้ันไดใหผลประโยชนตอภาคอุตสาหกรรมน้ีในการ

เพิ่มความแมนยำในการจัดการสินคาคงคลัง และผลที่ตามมาก็คือ การ

มีสินคาพรอมขายที่ชั้นวางอยูตลอด 

“นี่ถือเปนเวลาเหมาะสมในการทำงานรวมกันของทุกองคกรภายใน

ซัพพลายเชน” Steve Bratt, Chief Technical Officer แหง GS1 

Global อธิบายพรอมเสริมวา “เราเล็งเห็นความตองการของผูบริโภค     

ที่เพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับซัพพลายเชนท่ีมีความปลอดภัย คณะทำงาน

อุตสาหกรรมคาปลีกท่ีไดทำการปรับปรุงพัฒนาครั้งน้ีไดนำประเด็น

เก่ียวกับขอเรียกรองกฏขอบังคับลาสุด และความตองการทางธุรกิจ       

ที่ซับซอนของเครือขายคูคาทั่วโลก เขารวมพิจารณาดวย  

“EPCIS 1.1 ไดเปลี่ยนแปลงกระบวนการท้ังภายในและภายนอก  

ใหกลายเปนรูปแบบลำดับเหตุการณ ซึ่งเปนกระบวนการท่ีสามารถ

ทำงานรวมกันได” Mr. Matern กลาวเพิ่มเติม 

“การใชมาตรฐาน GS1 เชน EPCIS v1.1 ในการรองรับขอมูลสินคา

แบบรายช้ิน และกระบวนการตามสอบยอนกลับ จะเปนกุญแจสำคัญ  

ที่นำไปสูความปลอดภัยของซัพพลายเชนดานการรักษาพยาบาล       

ในขณะเดียวกันใหมีความสอดคลองกับกฎขอบังคับท่ีเปนสากล” 

Lloyd Mager, Global Track & Trace Lead แหง AbbVie กลาว 

พรอมเสริมวา “นี่ถือเปนรากฐานในการทำใหวงการรักษาพยาบาลน้ัน

สอดคลองกับกฎหมายความปลอดภัยและคุณภาพของยา (Drug Quality 

and Security) โดยองคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา เปนการจำกัด

โอกาสในการเกิดการปนเปอน การปลอมปน การเปลี่ยนแปลง หรือ       

การปลอมแปลงสินคาประเภทยาและเวชภัณฑ” 

 

Source : i.dailymail.co.uk 

Knowing all product attributes and the history of all trading 
partners involved in the chain of custody or ownership of 
products is very attractive to the food and healthcare sectors – 
as is the ability to capture real-time lot-related data like 
expiration dates. “The improved ability to capture information 
through ‘transformation events’ about what ingredients are used 
to produce a product is a great asset to enhance consumer 
confidence in safe foods and products,” says Paul Lothian, 
Business Solutions Architect at Tyson Foods, Inc.  

The apparel sector will also benefit from the updated 
standard, increasing inventory accuracy and, in turn, on-shelf 
product availability.  

“The time is right for supply chain interoperability like this,” 
says Steve Bratt, Chief Technical Officer at GS1 Global. “We are 
seeing a growing consumer demand for a safe and secure 
supply chain. The diverse retail industry working group that 
developed these updates also took into account the latest 
industry regulatory requirements and the complex business 
needs of a global trading partner network.”  

“EPCIS 1.1 enables the transformation of internal and 
external processes into an event-based, interoperable solution,” 
adds Mr. Matern.  

“Using GS1 Standards like EPCIS v1.1 to support 
serialisation and track & trace will be key in securing the 
healthcare supply chain while complying with emerging 
regulations worldwide, says Lloyd Mager, Global Track & Trace 
Lead of AbbVie. “This will be foundational in enabling the 
healthcare community to comply with the U.S. FDA Drug Quality 
and Security Act (DQSA) law, minimising opportunities for 
contamination, adulteration, diversion, or counterfeiting of 
pharmaceutical products.” 
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àÃ×่Í§ÃÒÇ¤ÇÒÁÂØ‹§àËÂÔ§¢Í§ºÃÔÉÑ· H.J. Heinz ·Õ่à¡Õ่ÂÇ¡Ñº¤ÇÒÁ¹‹Ò¡ÅÑÇ

¢Í§ÍÒËÒÃã¹»ÃÐà·È Ṏ¹ä Œ́μÍ¡Â ้Ó¼ÙŒ¼ÅÔμ·Ñ้§ã¹áÅÐμ‹Ò§»ÃÐà·Èã¹àÃ×่Í§

¢Í§¡ÒÃμÔ´μÒÁÊ‹Ç¹¼ÊÁÍÒËÒÃμ‹ Ò§æ «Ö่§ÁÒ¨Ò¡ËÅÒ¡ËÅÒÂáËÅ‹§

ÇÑμ¶Ø´Ôºã¹»ÃÐà·È·Õ่à·¤â¹âÅÂÕã¹´ŒÒ¹¡ÒÃμÒÁÊÍºÂŒÍ¹¡ÅÑºÍÒËÒÃ    

¹Ñ้¹ÂÑ§à»š¹ÊÔ่§·Õ่Ë‹Ò§ä¡ÅÁÒμÃ°Ò¹ 

The entanglement of H.J. Heinz Co. in China’s latest food 

scare highlights a key concern for international and local 

firms - how to keep track of ingredients from diverse 

sources in a country where food supply tracing 

technologies are far from the norm. 

Heinz’s Recall  
Brings Food Tracking Issue  

To The Fore in China 

เอื้อเฟอขอมูลโดย: Adam Jourdan 

สำนักขาวรอยเตอร ประเทศจีน 

เรียบเรียงโดย: Alex Richardson 

แปลโดย: นวลพรรณ ลิ้มเจริญ 

GS1 GLOBAL NEWS

ผูผลิตอาหารในประเทศสหรัฐอเมริกาไดกลาวขอโทษไปยังผูบริโภค

ในประเทศจีนและยังย้ำวาจะมีการควบคุมผูผลิตสินคาและวัตถุดิบ

อยางรัดกุมมากขึ้น หลังจากเกิดเหตุการเรียกคืนสินคาประเภทธัญพืช

สำหรับเด็กออนจากช้ันวางสินคาอันเน่ืองมาจากการมีปริมาณตะก่ัว    

ที่มากเกินไป  

เม่ือไมนานมาน้ี ความหวาดกลัวในดานความปลอดภัยของอาหาร

เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองในประเทศจีน โดยบริษัทตางๆ เชน KFC ซึ่งเปน

บริษัทแมของ Yum Brands Inc., McDonald’s Corp., Wal-Mart 

Stores Inc. และ Fonterra Co-operative Group Ltd. ไดประสบ  

ความยากลำบากกันถวนหนาซ่ึงเหตุการณเหลาน้ียังสงผลรายตอ    

ยอดขายสินคาอยางรายแรงอีกดวย  

ระบบการติดตามโดยใชบารโคดท่ีใชกับพืชผัก ซึ่งใชกันโดยท่ัวไป  

ในสหรัฐอเมริกา และยุโรป กลับไมเปนที่สนใจในประเทศจีน  

The U.S. food maker apologized to Chinese consumers last 
week and said it would tighten controls over suppliers after it 
was forced to recall some infant cereal from store shelves due to 
excess levels of lead.  

Food safety scares erupt regularly in China - KFC parent 
Yum Brands Inc, McDonald’s Corp, Wal-Mart Stores Inc and 
Fonterra Co-operative Group Ltd have all suffered recently - and 
such incidents can seriously dent sales.  

But barcode tracking systems for produce, common in the 
United States and Europe, are largely absent.  
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“การทำกระบวนการตามสอบยอนกลับสินคาประเภทอาหารใหเปน

มาตรฐานนั้น ยังไมเปนที่ปรากฏในประเทศจีน ซึ่งยังตองใชเวลา        

อีกนาน” David Mahon, Managing Director บริษัทจัดการกองทุน

แหงหนึ่งในปกกิ่ง เชี่ยวชาญดานอาหารและเครื่องดื่มในประเทศจีน 

กลาว  

ระบบและกฎเกณฑในเรื่องของการตามสอบยอนกลับในประเทศจีน      

นั้น ถูกจัดอันดับใหอยูในเกณฑที่แย อางอิงจากรายงานเดือนสิงหาคม 

โดยสถาบันเทคโนโลยีทางดานอาหาร และคะแนนของประเทศจีน     

นั้นอยูในอันดับทายสุดจากกวา 20 ประเทศที่เขารวม  

ขอมูลที่อยูในบารโคดในเรื่องความปลอดภัยทางดานอาหาร เชน 

แหลงวัตถุดิบ วันที่เก็บเก่ียวผลผลิต การเพาะปลูก การจัดเก็บผลผลิต 

และการขนสง หมายความวา ลูกคาจะสามารถสอบยอนกลับไดไปถึง

ชุดการผลิตและสามารถสืบทราบไดถึงสาเหตุที่ทำใหสินคานั้นมีปญหา 

มีบางบริษัทท่ีพยายามนำระบบเขามาเพ่ือใหใชกันอยางกวางขวาง

ภายในประเทศจีน โดย Carrefour หางคาปลีกสัญชาติฝรั่งเศส ไดเริ่ม

ใชระบบบารโคดสำหรับผักและผลไมเม่ือปที่แลว แตเทคโนโลยีที่ใชนั้น

ไมประสบความสำเร็จในการทำใหเปนท่ีนิยมเน่ืองจากตนทุนในการ

ดำเนินการตลอดทั้งซัพพลายเชนน้ันยังสูงอยู  

 
μÅÒ´·Õ่Í‹Í¹äËÇ 

Heinz กลาววามีการระบุผูผลิตวัตถุดิบ และสวนผสมที่เปนผง-     

ถั่วเหลืองไขมันต่ำ ซึ่งทำใหเกิดการเรียกคืนสินคา AD Calcium         

Hi-Protein Cereal กลับจากรานคาในฝงตะวันออกของประเทศจีน

จำนวน 4 ชุดการผลิต และไดเพิ่มสวนจำเปนในการตรวจสอบผูผลิต

วัตถุดิบ  

Heinz ไดโพสตลงในเว็บไซตของบริษัทในจีนวา “เราตองทำการ

พัฒนาอยางตอเนื่องในสวนของกระบวนการควบคุมความปลอดภัย

ดานอาหารที่สามารถสืบยอนกลับได โดยเริ่มจากฟารมจนถึงโรงงาน”  

Heinz ที่ถูกบริษัท Berkshire Hathaway Inc ของ Warren Buffett 

และบริษัทลงทุนในบริษัทนอกตลาด (Private-equity firm) ซื้อไป      

เมื่อปที่แลว ไมไดตอบรับคำเรียกรองใหมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  

ผูบริโภคในประเทศจีนน้ันมีความออนไหวตอประเด็นท่ีเก่ียวกับ

ความปลอดภัยทางดานอาหารอยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงสินคา

ประเภทอาหารเด็กออน หลังจากเกิดกรณีที่นมผงเด็กปนเปอนสารเมลามีน

ที่อยูในอุตสาหกรรมเคมี จนทำใหทารกเสียชีวิตถึง 6 ราย ในป 2551  

บริษัท Danone และ Abbott Laboratories พบวายอดขายสินคา

ประเภทอาหารท่ีเปนสูตรของเด็กออนลดลงอยางมากเม่ือปที่แลว    

หลังพบวาอาจมีสวนเก่ียวของในเรื่องของการปนเปอนแบคทีเรีย         

ที่อาจทำใหถึงแกชีวิตในสินคาจากผูผลิตวัตถุดิบ ซึ่งภายหลังไดมี           

ผลทดสอบออกมาวาไมเปนความจริง  

“Standardized traceability of food products does not currently 
exist in China. It’s a long way from it,” said David Mahon, 
Beijing-based managing director of an investment firm focusing 
on China’s food and beverage sectors.  

China’s food traceability systems and regulation were 
classified as “poor” in an August report from the Institute of Food 
Technologists. This was the lowest score of around 20 countries 
included.  

Food safety barcodes store details such as the farm of origin, 
dates of harvest, planting, storage and shipment, meaning 
clients down the line can trace a particular batch and find out 
how and why any issues occurred.  

Some firms have tried to bring the system into wider use in 
China - French grocer Carrefour SA launched a barcoding 
system last year for fruit and vegetables - but the technology has 
failed to catch on due to the high costs of implementation 
throughout scattered supply chains.  

 
Sensitive Market 

Heinz said it had identified the supplier and ingredient - a 
skimmed soybean powder - responsible for the recall of four 
batches of its AD Calcium Hi-Protein Cereal from stores in 
eastern China, but added the firm needed to do more to keep 
suppliers in check  

“We will keep improving traceable food safety control systems 
from ‘farm to factory’,” Heinz said in a statement posted on its 
Chinese website. 

Heinz, which was bought out by Warren Buffett’s Berkshire 
Hathaway Inc and private equity firm 3G Capital last year, did 
not respond to requests for further comment.  

Consumers in China are highly sensitive to issues of food 
safety, especially with baby products, after powdered milk 
tainted with the industrial chemical melamine led to the deaths of 
at least six infants in 2008.  

R1_GS1_Vol21_No4_p6_Pro3.ps   7R1_GS1_Vol21_No4_p6_Pro3.ps   7 10/3/14   10:32:15 AM10/3/14   10:32:15 AM



8GS1 Thailand newsletter

ประเทศจีนพบวามีมลพิษในดินและน้ำในปริมาณมาก โดย 7 ใน    

10 มณฑล ที่มีการเพาะปลูกมากท่ีสุดไดพบวามีการปนเปอนของ     

โลหะหนัก เชน ตะกั่ว จำนวนมาก อางอิงจากรายงานของ HSBC        

เมื่อเดือนมีนาคมที่ผานมา  

ผูผลิตรายใหญประกอบดวย McDonald’s และ Burger King 

Worldwide Inc. ไดกลาววา พวกเขาไดกำหนดรูปแบบการทดสอบและ

การตรวจสอบท่ีเขมงวดในประเทศจีนเพ่ือปองกันการเกิดปญหา เชน 

การปนเปอนสารพิษในน้ำและดิน  

“พวกเรามีวิธีการทดสอบและตรวจสอบท้ังภายในและภายนอก      

ที่เขมงวดและซับซอน เพื่อทำใหมั่นใจไดวาผูผลิตวัตถุดิบในประเทศจีน 

และท่ีอื่นๆ ทั่วโลก นั้นมีคุณภาพตรงตามที่เราตองการอยางเขมงวด” 

Vijay Guyah ตัวแทนจาก Burger King, Singapore กลาว  

 

Ë‹Ç§â«‹·Õ่äÁ‹»ÐμÔ´»Ðμ‹Í 

ซัพพลายเชนดานสินคาเกษตรในประเทศจีนมีแนวโนมที่จะ

แตกแยกเปนสวนๆ เน่ืองจากฟารมสวนใหญเปนฟารมขนาดเล็ก       

ถึงแมจะมีกระบวนการตรวจสอบผูผลิตวัตถุดิบที่เขมงวดซึ่งบริษัท    

ขามชาติอยาง Heinz นั้นไดปฏิบัติอยู ก็ยังเปนเรื่องยากที่จะติดตาม        

ผูผลิตวัตถุดิบทุกรายตลอดสายซัพพลายเชน เนื่องจากผูผลิตวัตถุดิบ

บางรายไดทำสัญญารับเหมาชวงตอเพื่อเปนการลดตนทุน  

ยิ่งไปกวาน้ัน ขณะท่ีกฎหมายของประเทศจีนไดเครงครัดเรื่อง   

ความปลอดภัยดานอาหาร โดยคนวงในของภาคอุตสาหกรรมนี้           

ไดกลาววา ผูคอยควบคุมดูแลน้ันไมไดมีอำนาจพอท่ีจะบังคับผูผลิต

วัตถุดิบได  

“มันไมไดหมายความวาไมมีเทคโนโลยีรองรับกระบวนการตามสอบ

ยอนกลับในประเทศจีน แตหวงโซการผลิตสินคานั้นมีการแตกแยกเปน

สวนๆ มากเกินไป” ผูบริหารแหงภาคอุตสาหกรรมในประเทศจีนซึ่งอดีต      

เคยเปนผูที่โรงงานแปรรูปอาหารใหกับบริษัทขามชาติใหกับประเทศจีน 

และตางประเทศ ไดกลาวไว  

อดีตผูบริหารไดกลาวอีกวา ผลิตภัณฑผักแชแข็งจำนวน 1 ชุด      

ผลผลิตที่สงจากโรงงานเขาไปยังตลาดที่ญี่ปุนไดถูกปนเปอนสารเคมี

หลังจากการตรวจสอบ โดยมีสาเหตุจากผูผลิตวัตถุดิบ ไดทำการรวม

วัตถุดิบจากฟารมขางเคียงเขามาดวย  

“หากซัพพลายเชนน้ันมีขนาดใหญมาก คุณไมสามารถปองกันไมให

ผูผลิตวัตถุดิบของคุณซื้อวัตถุดิบจากแหลงอื่นไดเลยหากผูผลิตเหลาน้ัน

ใหราคาที่ถูกกวา และปญหาก็จะเกิดหากมีคนใดคนหนึ่งไดกระทำผิด

จนทำใหเกิดการปนเปอนในตัวสินคา” อดีตผูบริหารกลาว 

Danone SA and Abbott Laboratories saw infant formula sales 
in China plunge last year after concerns over a potentially fatal 
bacteria in a supplier’s product. Tests later showed the initial 
finding was incorrect.  

China has soaring levels of soil and water pollution, with 
seven out of the top 10 farming provinces amongst the areas 
most exposed to heavy metal pollution such as lead, according 
to a March report from HSBC.  

Major firms, including fast food chains McDonald’s and 
Burger King Worldwide Inc, said they had put in place stringent 
testing and auditing procedures in China to avoid issues such as 
contamination from water and soil pollution.  

“We have rigorous and overlapping internal and external 
testing procedures and audits to ensure that our suppliers in 
China, and around the world, meet our strict specifications,” said 
Vijay Guyah, a Singapore-based spokesman for Burger King.  

 
Broken Chain 

Agricultural supply chains in China tend to be highly 
fragmented with most farms still small-scale.  

Even with stringent auditing processes of suppliers - which 
multinational firms such as Heinz would carry out - it’s difficult to 
keep track of all suppliers along the line, some of whom may be 
tempted to subcontract to cut costs.  

What’s more, while China’s regulators have tight food safety 
rules, industry insiders said the watchdogs simply did not have 
the manpower to properly enforce them.  

“It’s not that the technology doesn’t exist in China, it’s just the 
chains are too fragmented,” said an industry executive in China, 
who previously ran a food processing plant serving multinational 
firms in China and abroad.  

The former executive said that one batch of frozen 
vegetables that his firm shipped to the Japanese market had 
become contaminated by chemicals after an audited, long-term 
supplier topped up its harvest from a neighboring farm.  

“When supply chains are so large, you can’t always prevent a 
supplier buying from someone else if someone else has a 
cheaper price,” the former executive said. “It’s a matter of one 
guy doing things wrong and the product is contaminated.” 
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ºÒÃ �â¤Œ´ÍÍ¡ÁÒ´Ù¤ÁªÑ´ä´Œ¤Ø³ÀÒ¾áÅŒÇ áμ‹ àÁ×่Í¹ÓÁÒμÃÇ¨ÊÍº¤Ø³ÀÒ¾ºÒÃ �â¤Œ´¡Ñº·Ò§Ê¶ÒºÑ¹Ï   

¡ÅÑºäÁ‹¼‹Ò¹ÁÒμÃ°Ò¹¢Í§ GS1 áÅÐ ISO 15416 ã¹©ºÑº¹Õ้ àÃÒ¨ÐÁÒä¢¤ÇÒÁ¡ÃÐ¨‹Ò§á¡‹ÊÁÒªÔ¡·Ø¡·‹Ò¹

¶Ö§¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§μÑÇªÕ้ÇÑ´μ‹Ò§æ  ÊÒàËμØ·Õ่·ÓãËŒÊÑÞÅÑ¡É³ �ºÒÃ �â¤Œ´¹Ñ้¹äÁ‹ä´Œ¤Ø³ÀÒ¾ ¾ÃŒÍÁ·Ñ้§       
ÇÔ¸Õ¡ÒÃá¡Œä¢ 

¤ÇÒÁËÁÒÂáÅÐ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ
¢Í§μÑÇªÕ้ÇÑ´¤Ø³ÀÒ¾ºÒÃ�â¤Œ´μ‹Ò§æ 
(Parameters measured and their significance)

GS1 STANDARD

1. Decode  

เปนตัวช้ีวัดท่ีเก่ียวกับกระบวนการสรางแทงบารในเร่ืองของความถูกตองในการ

บรรจุขอมูลเพ่ือสรางแทงบาร สัดสวนท่ีเหมาะสมของแทงบารและชองวางระหวาง

แทงบาร ซึ่งมีผลตอการแปลงสัญลักษณแทงบารเปนตัวเลข รวมถึงความเพียงพอ

ของขนาดพ้ืนท่ีวางซาย-ขวา ตามมาตรฐานของ GS1 ยกตัวอยางเชน สัญลักษณ

บารโคดประเภท EAN-13 พื้นท่ีวางดานซายเทากับ 11 เทาของความกวางของ   

แทงบารที่เล็กที่สุด และพ้ืนที่วางดานขวาเทากับ 7 เทาของความกวางของแทงบาร

ที่เล็กที่สุด และในการตัดเกรดของ Decode มีเพียง 2 เกรดเทานั้นคือ ผาน = A 

หรือ ตก = F โดยสาเหตุที่สงผลกระทบตอเกรดของ Decode มีดังตอไปนี้ 

 

2. Symbol Contrast (SC)  

หมายถึง ความแตกตางระหวางการสะทอนแสงของแทงบารที่สะทอน

แสงนอยที่สุด และพ้ืนท่ีวางระหวางแทงบารหรือพ้ืนท่ีวางซาย-ขวา          

ที่สะทอนแสงมากที่สุด นัยสำคัญของคา SC นั้นสะทอนใหเห็นวา            

ยิ่งมีความแตกตางในการสะทอนแสงมากเทาไหร ก็ยิ่งแสดงใหเห็น    

ความชัดเจนระหวางแทงบารและพ้ืนหลัง ซึ่งจะทำใหถอดรหัสจาก

สัญลักษณบารโคดไดงาย คา SC มีการจัดเกรดตั้งแต A-F โดยสาเหตุที่ 

สงผลตอการใหเกรดของคา SC มีดังตอไปนี้  
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เกิดจากการใสขอมูลตัวเลขผิดพลาด 
ในการสรางแทงบาร 
 
 
เกิดจากการคำนวณเลข Check digit  
ผิดพลาด 
 
 
 
 
 
 
 
เกิดจากแทงบารบวมหรือแทงบาร 
ผอมเกินไป 
 
 
มีสิ่งแปลกปลอมปะปนบนแทงบารหรือ 
ชองวางระหวางแทงบาร (Defects) 
 
 
 
พื้นที่สีขาวไมกระจางใส  

• ตรวจสอบกระบวนการสรางแทงบาร  
 โดยเลือกประเภทสัญลักษณบารโคด 
 อยางถูกตอง กรอกขอมูลตัวเลขอยางถูกตอง  
 
• กลับไปตรวจสอบกระบวนการคำนวณเลข  
 Check digit เลข Check digit สามารถ 
 คำนวณไดโดยงาย เพียงเขาไปที่ลิงกตาม 
 ดานลางนี้ และกรอกชุดตัวเลขที่ตองการหา  
 Check digit ทั้งหมด จากนั้นกด Calculate   
 ลิงก: http://gs1thailand.org/main/ 
 gs1standardsystem.php?id_view= 
 20130519000057  
 
• กำหนดเปอรเซ็นตคาความกวางของแทง 
 บารใหเขากับวิธีการพิมพ และ พื้นผิววัสดุ 
 ที่พิมพสัญลักษณบารโคดลงไป 
 
• คา defect ขึ้นอยูกับหลายสาเหตุ ยกตัวอยาง 
 เชน หัวพิมพไมสะอาด หรือ พื้นผิววัสดุ 
 ไมเรียบเนียน หรือใชกระดาษรีไซเคิลที่ 
 เนื้อกระดาษคอนขางหยาบ 
 
• ตรวจสอบหาสาเหตุวาเปนเพราะพ้ืนที่วาง 
 ไมกระจางใส หรือสีแทงบารไมเขมพอ หรือ 
 พิมพบนวัสดุที่โปรงใส แลวทำการแกไข 
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พื้นหลังมีสีเขมมากเกินไป 
 
 
การพิมพสัญลักษณบารโคด 
ลงบนวัสดุโปรงใส 
 
แทงบารมีสีออนมากเกินไป 
 
 

• ปรับสีพื้นหลังใหออนลง หรือใชวัสดุพื้นผิว 
 ที่มีความมันวาวนอย 
 
• ใชวัสดุพื้นผิวสีขุน หรือทำใหพื้นที่วางระหวาง 
 แทงบารมีสีขาวขึ้น 
 
• ปรับสีแทงบารใหมีความเขมมากขึ้นเพื่อ 
 การสะทอนแสงที่นอยลง ในการพิมพแบบ  
 Thermal ควรปรับหัวพิมพใหมีความรอน 
 มากขึ้น หรือเพิ่มน้ำหนักของสีใหมากขึ้น 
 
 

รูปที่ 1  ตัวอยางบารโคดที่ไมผาน Decode อันเนื่องมาจากชองวางระหวางแทงบาร 
  ไมกระจางใส ทำใหความแตกตางของการสะทอนแสงระหวางแทงบาร  
  และพื้นที่วางระหวางแทงบารนอย และสงผลใหการแปลงคาจากสัญลักษณเปน 
  ตัวเลขนั้นทำไดยาก 

ขอมูลโดย: นวลพรรณ ลิ้มเจริญ 
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รูปที่ 2 ตัวอยางบารโคดที่ไมผานคา SC     

รูปที่ 4 กราฟแสดงคา EC ของคูแทงบารและชองวางที่ตามมาในสัญลักษณบารโคด 

11GS1 Thailand newsletter

GS1 STANDARD
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การสะทอนแสงของชองวางระหวาง 
แทงบารมีความไมสม่ำเสมอ เชน         
มีสะเก็ดเปนเม็ดสีเกิดขึ้น โดยอาจ      
เกิดจากการใชวัสดุรีไซเคิลมาเปน       
พื้นหลังของบารโคด 
 
เกิดจากความไมสม่ำเสมอในการ 
ลงหมึกทำใหแทงบารมีสี 
ไมสม่ำเสมอ 
  
วัสดุที่ใชเปนพื้นหลังมีความ 
โปรงแสง สามารถมองเห็นสินคา 
ภายในได 
 
พื้นที่วางระหวางแทงบารมีความ 
แคบมากเกินไป ทำใหยากตอการ 
หาคาความกวางของลำแสง 
ที่เหมาะสมสำหรบัการ 
สแกนบารโคด 
 
 

• ปรับใชวัสดุพื้นหลังที่สามารถสะทอนแสงไดมาก  
 และเปนสีเนียนเรียบ 
 
 
 
 
• ปรับรูปแบบการลงหมึกใหมีความสม่ำเสมอ 
 
 
 
• ใชวัสดุพื้นหลังที่เปนสีขุน หรือเปนสีขาว   
 
 
 
• เพิ่มขนาดของสัญลักษณบารโคด 
• ปรับคาความกวางของลำแสงใหเหมาะสมกับการสแกนบารโคด 
• ตรวจสอบความถูกตองของความกวางของแทงบารแตละแทง  
 ซึ่งมีผลตอการแปลงคาจากแทงบารเปนตัวเลขกอนกระบวนการผลิตจริง 
• ผลิตแทงบารใหมีความแคบกวา ชองวางระหวางแทงบาร (ณ ชุด 
 แทงบาร และ ชองวางระหวางแทงบารที่มีความกวางเทากัน) วิธีนี้ 
 อาจนำมาปรับใชกับวิธีการลงหมึกที่มีความฟุงกระจายของหมึกมาก 
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แทงบารมีสีออนเกินไป 

• ปรับสีแทงบารใหมีความเขมมากขึ้น หรือ 
 เปลี่ยนสีแทงบารใหเปนสีเขมโทนเย็นซึ่งจะมี 
 คุณสมบัติสะทอนแสงไดนอย  
• สำหรับการพิมพแบบ Thermal ควรปรับ 
 หัวพิมพใหมีความรอนมากขึ้น หรือเพิ่มน้ำหนัก 
 ของสีใหมากขึ้น 

3. Minimum Reflectance (Rmin) 

หมายถึงคาของการสะทอนแสงของแทงบารที่นอยที่สุด ยิ่งแทงบาร        

มีสีเขมมากเทาไร ก็ยิ่งมีการสะทอนแสงนอยเทาน้ัน ซึ่งสงผลดีตอการสแกน 

เนื่องจากทำใหเครื่องสแกนสามารถแยกแทงบารออกจากพื้นที่วางไดงาย 

และทำใหการแปลงคาสัญลักษณเปนตัวเลขทำไดงาย คา Rmin นั้น มีการ

ตัดเกรดเพียง 2 เกรดเทานั้นคือ ผาน = A หรือ ตก = F โดยสาเหตุที่สงผลตอ           

การใหเกรดของคา Rmin  มีดังตอไปนี้  

 

4. Edge Contrast (EC) 

หมายถึงการวัดความแตกตางของการสะทอนแสงท่ีมากท่ีสุด 

และนอยท่ีสุดของแทงบารและพื้นที่วางระหวางแทงบารที่ติดกัน 

โดยอาจ เปนการ จับคู กั น ระหว า งแท งบาร และช องว า ง                

ที่ตามมา หรือ ชองวางและแทงบารที่ตามมา ก็ได  (ดังปรากฏ  

ในรูปที่ 4) อีกท้ัง พื้นที่วางซาย-ขวา ก็สามารถนำมาจับคูกับ   

แทงบารที่อยูติดกันเพื่อหาคา EC ไดเชนกัน ในการตัดเกรด EC 

ตามมาตรฐาน ISO 15416 นั้น จะยึดคูแทงบารและพ้ืนท่ีวาง     

ที่ใหคา EC นอยที่สุด (ECmin) หากคา ECmin มีคานอยกวา 

15% จะถือวาตก และใหเกรด F ทันที หากคา ECmin นั้น      

มากกวา 15% จะถือวาผานและใหเกรด A  

ในกระบวนการพิมพบารโคด อาจเกิดความไมสม่ำเสมอใน

การลงหมึกพิมพที่แตละสวนของแทงบารหรือพ้ืนท่ีวาง (มักจะเกิดกับการพิมพลงบนกระดาษลูกฟูก หรือกระดาษสีน้ำตาลเนื้อหยาบ) ทำใหเปนปญหาตอคา EC     

อีกสวนหน่ึงคือเคร่ืองสแกนบารโคดน้ัน โดยสวนมากจะมีความสามารถในการอานการสะทอนแสงของแทงบารแคบกับแทงบารกวางไดตางกัน โดยแทงบารที่กวาง

จะมีคาการสะทอนแสงที่ต่ำกวาแทงบารที่แคบ 

 

5. Modulation (MOD) 

หมายถึง การวัดอัตราสวนระหวาง ECmin และ SC เพื่อหาคาความทึบ

แสงของแทงบาร และความสม่ำเสมอของการสะทอนแสงของแทงบารและ

พื้นที่วางระหวางแทงบาร  

โดยปกติแลว เคร่ืองสแกนสวนมากมีความสามารถในการอานแทงบาร       

ไดกวางกวาพ้ืนท่ีวางระหวางแทงบาร และยังอานการสะทอนแสงของ      

แทงบารที่แคบไดดีกวาแทงบารที่กวางหากมีการลงหมึกดวยความเขม      

เทากัน ดังนั้นหากมีการลดทอนความกวางของแทงบารแตละแทงมากเกินไป 

จะทำใหคา MOD นั้นลดทอนลงดวย และการใชความกวางของลำแสง       

ในการสแกนบารโคดท่ีใหญเกินไป จะสงผลใหคา MOD ลดลงดวย             

ซึ่งหมายความวาแทงบารหรือชองวางระหวางแทงบารนั้นมีความไมสม่ำเสมอ

ของสี การตัดเกรดของตัวชี้วัด MOD นั้นจะมีตั้งแตเกรด A-F โดยปจจัยที่    

สงผลตอคา MOD มีดังตอไปนี้  

รูปที่ 3 แสดงตัวอยางบารโคดที่ไมผานคา Rmin เนื่องจาก 

แทงบารมีสีออนโทนรอน  
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หัวพิมพไมสะอาด มักพบในการพิมพแบบ Thermal หรือ Inkjet ซึ่งสงผลใหเกิดตำหนิเมื่อพิมพ 
ลงบนพื้นผิววัสดุ 
 
หมึกฟุง มักพบในการพิมพแบบ Flexography 
 
เลือกแถบผาหมึกสำหรับการพิมพแบบ Thermal ที่ไมตรงกับวัสดุพื้นผิว ทำใหความสามารถในการ 
ยึดเกาะของสีไมดี 
 
การเลือกความกวางของลำแสงเครื่องตรวจสอบคุณภาพบารโคดเล็กเกินไป 
 
 

• ทำความสะอาดหัวพิมพ 
 
 
• ปรับแรงดันการพิมพ และความหนืดของหมึก 
 
• เลือกแถบผาหมึกใหเหมาะสมกับวัสดุพื้นผิว หรือเลือกพื้นผิวที่มีความเรียบเนียนขึ้น 
 
 
• ปรับความกวางของลำแสงเครื่องตรวจสอบคุณภาพบารโคดใหเหมาะสมกับชนิด 
 และขนาดของบารโคด เชน บารโคดชนิด EAN หรือ UPC ควรใชที่ 6 mils (0.15 mm) 
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เกิดจากชุดแทงบารทั้งชุดบวมหรือ 
ผอมเกินไป 
 
 
แทงบารบางแทงบวมหรือผอมเกินไป 
 
 
 
การปรับขนาดของบารโคดแบบ 
ไมไดสัดสวน มักจะเกิดในขั้นตอน 
การนำบารโคดมาลงเพลทงานเพ่ือพิมพ 
 
 
ขอบของแทงบารแตละแทงไมคมเรียบ  
มักเกิดในกระบวนการพิมพแบบ Ink-jet,  
Rotogravure, Screen Printing  

• กำหนดเปอรเซ็นตคาความกวางของแทงบาร 
 ใหเขากันกับวิธีการพิมพ และ พื้นผิววัสดุ 
 ที่พิมพสัญลักษณบารโคดลงไป 
 
• ปรับการพิมพของแทงบารที่มีปญหาใหถูกตอง  
 อาจตองเผาหัวพิมพ หรืออุดรองที่ทำใหหมึก 
 ออกมามากเกินไป  
 
• ควรระวังขั้นตอนการนำบารโคดมาลงเพลทงาน  
 กำหนดความสูงของบารโคดใหเหมาะกับ 
 ขนาดของบารโคด และ หามปรับขนาด 
 ของบารโคดที่ไมไดสัดสวน  
 
• เปลี่ยนวิธีการพิมพใหเหมาะสมกับ 
 ชนิดของบารโคดและพื้นผิวงาน  
• เพิ่มขนาดของบารโคด 
• ปรับขนาดบารโคดที่แกะในลูกกลิ้งที่พิมพ 
 ใหเหมาะกับแรงกดบนพื้นผิวงาน 

GS1 STANDARD
 

6. Defects 

หมายความถึงการมีจุดสวางบนแทงบาร หรือมีจุดสีที่พื้น  

ที่วางระหวางแทงบาร ทำใหความสามารถในการถอดรหัส

บารโคดลดลง หากจุดที่พบมีขนาดใหญ จะทำใหเครื่องสแกน

ไมสามารถถอดรหัสจากแทงบารได สาเหตุที่สงผลตอ          

คา Defects มีดังนี้ 

รูปที่ 5 ตัวอยางสัญลักษณบารโคดที่ไมผานคา Defects  

สงผลใหกราฟการสะทอนแสงมีรูปรางผิดปกติ 

รูปที่ 6  ตัวอยางสัญลักษณบารโคดที่ตกคา Decodability และตัวอยางบรรจุภัณฑ 

  ที่เปนสาเหตุใหสัญลักษณบารโคดไมผานคา Decodability 

ÊÒàËμØáË‹§»̃ÞËÒ ÇÔ¸Õ¡ÒÃá¡Œä¢ 

การสะทอนแสงของชองวางระหวาง 
แทงบารมีความไมสม่ำเสมอ เชน มีสะเก็ด 
เปนเม็ดสีเกิดขึ้น โดยอาจเกิดจากการใช 
วัสดุรีไซเคิลมาเปนพื้นหลังของบารโคด 
 
เกิดจากความไมสม่ำเสมอในการ 
ลงหมึก ทำใหแทงบารมีสีไมสม่ำเสมอ 
  
วัสดุที่ใชเปนพื้นหลังมีความโปรงแสง  
สามารถมองเห็นสินคาภายในได  
 
พื้นที่วางระหวางแทงบารมีความแคบ 
มากเกินไป ทำใหยากตอการหาคา 
ความกวางของลำแสงที่เหมาะสมสำหรับ 
การสแกนบารโคด 
 
 
 
 
 
 
 
แทงบารบวม 

• ปรับใชวัสดุพื้นหลังที่สามารถสะทอนแสงไดมาก และเปน 
 สีเนียนเรียบ 
 
 
 
• ปรับรูปแบบการลงหมึกใหมีความสม่ำเสมอ  
 
 
• ใชวัสดุพื้นหลังที่เปนสีขุน หรือเปนสีขาว  
 
 
• เพิ่มขนาดของสัญลักษณบารโคด 
• ปรับคาความกวางของลำแสงใหเหมาะสมกับการ 
 สแกนบารโคด 
• ตรวจสอบความถูกตองของความกวางของแทงบาร 
 แตละแทง ซึ่งมีผลตอการแปลงคาจากแทงบารเปนตัวเลขกอน 
 กระบวนการผลิตจริง 
• ผลิตแทงบารใหมีความแคบกวาชองวางระหวางแทงบาร  
 (ณ ชุดแทงบาร และ ชองวางระหวางแทงบารมีความกวาง 
 เทากัน) วิธีนี้อาจนำมาปรับใชกับวิธีการลงหมึกที่มี 
 ความฟุงกระจายของหมึกมาก  
 
• ปรับขนาดแทงบารใหสัมพันธกับวิธีการพิมพ 
 

 

7. Decodability 

คา Decodability นั้น เปนเร่ืองยากท่ีจะใหคำจำกัดความ หากอธิบาย    

อยางงาย Decodability เปนการวัดคาความหนาของแทงบารแตละแทงวามี

ขนาดถูกตอง เหมาะสม เพื่อนำมาแปลงจากสัญลักษณเปนตัวเลขหรือไม    

หากความหนาของแทงบารแตละแทงไมเปนไปตามที่กำหนดไวนั้น จะสงผลให

เครื่องสแกนไมสามารถอานคาตัวเลขจากสัญลักษณแทงบารได ซึ่งคา 

Decodability จะทำงานสัมพันธกับตัวแปรชนิดอื่น เชน Decode และ  

Average Bargain โดยทำการหาคาความเบ่ียงเบนของความกวางของแทงบาร

แตละแทงในชวงที่ยังพอรับได ซึ่งหมายถึง เครื่องสแกนยังคงสามารถถอดรหัส

จากสัญลักษณบารโคดเปนตัวเลขไดน่ันเอง โดยตัวแปรท่ีสงผลในการใหเกรด

ของ Decodability มีดังตอไปนี้ 
 

บรรจุภัณฑประเภทถุงพลาสติก 
(Poly Bag) 

Contrast 

Bar Width 
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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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¤ÇÒÁ·ŒÒ·ÒÂ  

ผูผลิตหลายรายในญี่ปุนไดสรางฐานผลิตสินคา ท่ีตางประเทศเพ่ือ           

จัดจำหนายไปทั่วโลก เม่ือมีการสงสินคา และจำหนายไปยังบริษัทอ่ืนๆ 

ทำใหการบริหารจัดการระบบซัพพลายเชนของสินคาที่กระจายไปท่ัวโลกนั้น

เปนเร่ืองลำบาก ในการทำใหระบบซัพพลายเชนท้ังหมดนั้นมีประสิทธิภาพ 

ผูผลิตจำเปนตองทำความเขาใจกระบวนการท้ังหมดของซัพพลายเชน และ

ทำการประเมินส่ิงท่ีจำเปนใหทันทวงที อยางไรก็ตามแบบแผนที่ชัดเจน       

ในการแบงปนขอมูลของการเคลื่อนยายสินคาในคารโกของผูเก่ียวของ      

ในระบบซัพพลายเชนของสินคาที่มีอยูทั่วโลกนั้นยังไมไดมีการจัดทำขึ้น    

ดังน้ัน มาตรฐาน EPCglobal ของ GS1 จึงถูกนำมาพิจารณาเพื่อสราง

แบบแผนที่ชัดเจนในการจัดการการเคลื่อนยายสินคาในคารโก 

ในญี่ปุนน้ัน การสรางกระบวนการเคล่ือนยายสินคาตลอดซัพพลายเชน

ใหมีความชัดเจน โดยใชการระบุตัวตนบนส่ิงของแบบอัตโนมัติ เชน        

GS1 CASE STUDY

in Supply Chain Visibility 

Japan’s Initiatives 

¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ¢Í§»ÃÐà·ÈÞÕ่»Ø†¹ã¹àÃ×่Í§¤ÇÒÁªÑ´à¨¹ã¹ÃÐºº«Ñ¾¾ÅÒÂàª¹

The Challenge 
Many Japanese manufacturers have offshore production sites 

and trade around the world. However, since they generally consign 
the cargo shipping associated with production and sales to other 
companies, it has been difficult for them to effectively manage the 
global supply chain. To optimize the whole supply chain, these 
manufacturers need to understand the process in real time and take 
necessary measures in a timely manner, but a visibility platform to 
share cargo movement information among global supply chain 
parties has not yet been established. Therefore, building such a 
visibility platform to capture the cargo movement around the world 
using GS1 EPCglobal standards is under consideration. 

In Japan, the movement to make the whole supply chain process 
visible using automatic identification technologies such as RFID has 
been accelerating among manufacturers for several years. The 
Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) held a study 
committee for global supply chain visibility platform to foster this 
movement. At the same time, METI has also held Supply Chain 
Visibility Workshop at international conferences such as APEC 
(Asia-Pacific Economic Cooperation) and promoted the 
establishment of a visibility platform to share cargo movement 
information among global supply chain parties. 
 

Cooperation with APEC 
When building a platform to share cargo movement information, 

it is crucial to adopt technologies based on international standards 

แปลและเรียบเรียงโดย: นวลพรรณ ลิ้มเจริญ 

Translated By: Nuanpan Limcharoen 
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and obtain agreement by the countries and industries 
involved in its operation. METI organized a Supply Chain 
Visibility workshop at the APEC meeting in September 
2010 in Sendai, Japan. At the beginning of this workshop, 
METI discussed the importance and necessity of supply 
chain visibility, and then the various industries, 
governments, and international standards organisations 
reported on their perspectives and efforts. 

From the industries, global companies such as Canon, 
Toshiba, Oracle, IBM, DHL, and NYK Line expressed 
their own corporate expectations for supply chain 
visibility. At the same time, in addition to reports by the 
governments of Japan, China, Korea, Peru, Taiwan, 
Hong Kong, and Russia, the European Commission (EC) 
introduced their efforts toward supply chain visibility. 
Regarding the progress of international standards 
organizations, the World Customs Organization (WCO), 
the United Nations Centre for Trade Facilitation and 
Electronic Business (UN/ CEFACT), and GSl also 
explained the related trends of standardisation. It was a 
highly significant workshop that deepened participants’ 
understanding of supply chain visibility issues. 

Based on the outcome of this workshop, it was clearly 
stated in the Joint Statement of APEC Ministerial Meeting 
that APEC would continue to consider supply chain 
visibility at its meetings. As such, the movement toward 
supply chain visibility is expected to accelerate in the 
APEC economies. 

At the meeting, many countries and regions 
announced that they are considering the establishment of 
information platforms using EPCIS (EPC Information 
Services) ofGS1 EPCglobal. The sharing of cargo 
movement information using EPCIS will be achieved in 
the near future within the APEC region. 

 
The Japanese Approach 

In Japan, a study committee for global supply chain 
visibility platform has been organised to consider and 
promote the system of cargo information sharing among 
companies (visibility platform) with the participation of 
academic experts, related organizations of shippers and 
distributors, the Ministry of Land, Infrastructure, Transport 
and Tourism (MLIT), and METI. 

EPCIS, a standard specification ofGS1 EPCglobal, is 
a promising tool for building the visibility platform. 
Therefore, GS 1 Japan has researched EPCIS adoption 
case studies in other countries and reported to the study 
committee; one is the ezTRACK provided by GS 1 Hong 
Kong and the other is the EPCIS application platform 
developed by a pallet leasing company in partnership 
with GSl Singapore. In addition, since the Unique 

เทคโนโลยี RFID ที่ได้กระตุ้นผู้ผลิตมาหลายปีแล้ว กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า 

และอุตสาหกรรม (METI) ได้ทำการจัดตั้งคณะทำงานศึกษาเกี่ยวกับการแสดง    

รูปแบบที่มีความชัดเจนของระบบซัพพลายเชนสากลในการขับเคลื่อนครั้งนี้            

ในขณะเดียวกัน METI ยังได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการสร้าง  

ความชัดเจนในระบบซัพพลายเชน และบรรจุเข้าไปในวาระการประชุมสากลต่างๆ 

เช่น การประชุม APEC และได้ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งรูปแบบที่มีความชัดเจน

สำหรับแบ่งปันข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้าในคาร์โก้ของผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบ

ซัพพลายเชนทั่วโลก 

 
ความร่วมมือกับ APEC 

เมื่อมีการสร้างรูปแบบในการแบ่งปันข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้าในคาร์โก้  

การยอมรับเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานสากล และรับข้อตกลงระหว่างประเทศ  

หรือระหว่างภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นสิ่งสำคัญ METI ได้จัดการประชุม

เชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการสร้างความชัดเจนในระบบซัพพลายเชนขึ้นในการ

ประชุม APEC ที่จัดขึ้น เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2554 ณ เมือง เซนได ประเทศญี่ปุ่น  

ในช่วงแรกของการประชุมนี้ METI ได้ทำการหารือถึงความสำคัญและความจำเป็น

ของการมีรูปแบบความชัดเจนในระบบซัพพลายเชน หลังจากนั้นภาคอุตสาหกรรม

ต่างๆ ภาครัฐ และองค์กรซึ่งควบคุมดูแลมาตรฐานสากลได้รายงานถึง           

ความเกี่ยวข้องในมุมมองของพวกเขา และได้อธิบายถึงความพยายามต่างๆ       

ที่เกิดขึ้น  

บริษัทชั้นนำระดับโลกซึ่งเป็นตัวแทนจากอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น Canon, 

Toshiba, Oracle, IBM, DHL, และ NYK Line ได้อธิบายถึงสิ่งที่พวกเขาคาดหวัง

ในความร่วมมือเกี่ยวกับการสร้างความชัดเจนในระบบซัพพลายเชน ในขณะเดียวกัน

รัฐบาลจากประเทศต่างๆ นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประกอบไปด้วย จีน 

เกาหลี เปรู ไต้หวัน ฮ่องกง รัสเซีย และคณะกรรมาธิการยุโรป ได้นำเสนอ     

ความพยายามของพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้และความคืบหน้าขององค์กรผู้ควบคุม

มาตรฐานสากลต่างๆ ซึ่งรวมถึง WCO (World Customs Organization),       

UN/ CEFACT (the United Nations Centre for Trade Facilitation and 

Electronic Business) และ GS1 ได้อธิบายแนวโน้มของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง         

ซึ่งงานนี้ถือเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ค่อนข้างทำให้ผู้เข้าร่วมงานเข้าใจได้    

อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความชัดเจนในระบบ

ซัพพลายเชน 

จากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้มีการระบุชัดในการประชุม Joint 

Statement of APEC Ministerial Meeting แล้วว่า APEC จะพิจารณา            

เรื่องการสร้างความชัดเจนในระบบซัพพลายเชนในครั้งต่อๆ ไป ซึ่งคาดว่า        

การขับเคลื่อนในเรื่องความชัดเจนในระบบซัพพลายเชนจะถูกกระตุ้นภายใน

เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ APEC ด้วย 

ในการประชุมครั้งนี้ มีหลายประเทศ หลายเชื้อชาติ ประกาศว่าพวกเขา        

ได้พิจารณาการจัดตั้งรูปแบบของข้อมูลโดยใช้บริการข้อมูลเลขรหัสสินค้า

อิเล็กทรอนิกส์ (EPCIS) ซึ่งดำเนินงานภายใต้ GS1 EPCglobal การแบ่งปันข้อมูล

การเคลื่อนย้ายคาร์โก้โดยการใช้ EPCIS จะประสบผลสำเร็จในกลุ่มประเทศ 

APEC ในไม่ช้านี้ 

 
แนวทางสไตล์ญี่ปุ่น 

ในประเทศญี่ปุ่น คณะทำงานศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบความชัดเจนของระบบ

ซัพพลายเชนได้ถูกแต่งตั้งขึ้นเพื่อพิจารณา และส่งเสริมระบบการแบ่งปันข้อมูล

ของสินค้าในคาร์โก้ภายในกลุ่มบริษัท (เป็นรูปแบบที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน)        

ร่วมกับผู้ชำนาญด้านวิชาการ ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ประกอบการขนส่งที่เกี่ยวข้อง     
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รวมถึง กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และ            

การท่องเที่ยว (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and 

Tourism) และ METI 

EPCIS ในฐานะที่เป็นข้อกำหนดมาตรฐานของ GS1 EPCglobal 

ถือเป็นเครื่องมือที่คาดว่าจะเพิ่มความชัดเจนได้ ดังนั้น GS1       

ประเทศญี่ปุ่น ได้ศึกษาวิจัยในเรื่องการยอมรับ EPCIS ในประเทศอื่นๆ 

และได้รายงานไปยังคณะทำงานศึกษาวิจัยหนึ่งในนั้นก็คือ ezTRACK 

ของ GS1 ฮ่องกง และโปรแกรม EPCIS ที่จัดทำโดยบริษัทที่ให้บริการ

เช่าพาเลทซึ่งเป็นพันธมิตรกับ GS1 สิงคโปร์ นอกจากนี้ ตั้งแต่             

มีการเสนอหมายเลขเฉพาะที่กำหนด  ให้กับสินค้า ทั้งการนำเข้า/       

ส่งออก/ผ่านแดน (UCR) โดยองค์การศุลกากรโลก (WCO) ซึ่งนับเป็น

กุญแจสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับระบบซัพพลายเชน

สากลที่มีความชัดเจน ทางคณะทำงานศึกษาวิจัยได้เชิญกรมศุลกากร 

กระทรวงการคลัง เพื่อร่วมศึกษาแนวโน้มของการใช้หมายเลข        

UCR ด้วย 

คณะทำงานศึกษาวิจัย จะทำการเสนอแนะรูปแบบหลักการสำหรับ

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่มีความเหมาะสม หลังจากผลการศึกษาครั้งนี้

ได้มีความพยายามอย่างจริงจังในการสร้างรูปแบบของข้อมูลโดยใช้ 

EPCIS ซึ่ง MLIT ได้พัฒนาเว็บที่ชื่อว่า “Colins” เพื่อให้บริการข้อมูล

การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือในญี่ปุ่น ในการพัฒนาฟังก์ชัน        

การติดตามตู้คอนเทนเนอร์ที่ เป็นรูปแบบ EPCIS นั้นได้เสร็จสิ้น

เรียบร้อยแล้ว และในขณะนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการทดสอบฟังก์ชัน 

ซึ่งบริษัทต่างๆ ที่ต้องการข้อมูลการติดตามตู้คอนเทนเนอร์ภายในระยะ

เวลาอันสั้นสามารถเข้ามาใช้ได้ และตั้งแต่ประเทศจีนกลายเป็น      

มากกว่าคู่ค้ากับประเทศญี่ปุ่น METI ได้กลายเป็นที่ปรึกษาทางด้าน

นโยบายให้ประเทศจีนในการแบ่งปันข้อมูลด้านโลจิสติกส์ระหว่างจีน

และญี่ปุ่น นอกจากนี้ MLIT ได้พิจารณาถึงความร่วมมือเกี่ยวกับระบบ

ข้อมูลด้านโลจิสติกส์ระหว่าง 3 ประเทศ ในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีของ

แต่ละประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เรื่องการขนส่งและโลจิสติกส์ 

 
มุมมองในอนาคต 

การพัฒนาแบบแผนข้อมูลให้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการ

จัดการการเคลื่อนย้ายสินค้าในคาร์โก้ และแบ่งปันข้อมูลในวงการ       

โลจิสติกส์สากลถือเป็นการเริ่มต้นที่ยาก แบบแผนนี้ยังต้องการ          

คำจำกัดความของมาตรฐานต่างๆ ข้อตกลงในการยอมรับมาตรฐาน  

ในหลายๆ บริษัท จากประเทศต่างๆ การพัฒนาระบบจริง และการแบ่ง

ภาระหน้าที่สำหรับฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างยุติธรรมในเรื่องการดำเนินการ 

และดูแลรักษา ถึงแม้ว่ามันเป็นความท้าทายที่ยากยิ่ง แต่รัฐบาลญี่ปุ่น

กำลังดำเนินการเพื่อให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ และบริษัทชั้นนำ

ต่างๆ นั้นยังได้ริเริ่มวางแผนการพัฒนาข้อเสนอทางธุรกิจเกี่ยวกับ     

การสร้างโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลอีกด้วย 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Noriyuki Mama 
อีเมล์  n-mama@gs1jp.org 
For more information contact: Noriyuki Mama 
Email : n-mama@gs1jp.org 

Consignment Reference (UCR) proposed by World Customs 
Organization (WCO) is one of the key ideas to facilitate the 
global supply chain visibility, the study committee invited the 
Customs and Tariff Bureau of the Ministry of Finance to learn 
the trends of the UCR. 

The study committee will make a recommendation for a 
preferable design of such a visibility platform suitable for 
transport and logistics industry from these learnings. 

Real efforts have been made toward the development of 
information platforms using EPCIS. MLIT has been developing 
the “Colins” portal site to provide container logistics information 
at ports in Japan. Development activity of its EPCIS-based 
container tracking functions has been completed and the 
functions are currently being tested.  It will be available to 
companies who would like to have container tracking information 
shortly. As China becomes an even more important trading 
partner with Japan, METI has held policy consultants with China 
to share logistics information between Japan and China. 
Furthermore, MLIT has considered the cooperation among 
logistics information systems of three countries in the China- 
Japan-Korea Ministerial Conference on Transport and Logistics. 

 
Looking to the Future 

The development of the information platform as an 
infrastructure to capture and share cargo movement in global 
logistics is an ambitious initiative. It requires the definition of 
standards, agreement on the adoption of the standards among 
countries and companies, development of the actual system, 
and design to share the fair burden of its operation and 
maintenance among the various concerned parties. Despite 
these challenges however, the Japanese government has been 
taking steps toward its achievement, and leading companies 
have already started planning improvements to their business 
premised on the creation of the information infrastructure. 

 

GS1 CASE STUDY
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Efficiency and Accuracy 
in Stock Management @  

Earnward Warehouse Limited 

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊμ�Í¡ÊÔ¹¤ŒÒ

ÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áÅÐáÁ‹¹ÂÓ

¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ÃÐººâÅ¨ÔÊμÔ¡Ê�ãËŒÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÁÒ¡ÂÔ่§¢Ö้¹ 

Earnward Warehouse Limited (EWL) กอต้ังข้ึนท่ีฮองกงเมื่อป 2534       

ดวยพ้ืนท่ีภายในคลังสินคากวา 10,000 ตารางเมตร โดยบริษัทมีการเติบโต   

อยางรวดเร็วและกลายเปนผูใหบริการดานโลจิสติกสดวยคลังสินคาพ้ืนท่ี 

180,000 ตารางฟุต ณ เมือง Kwai Chung ฮองกง และมีการขยายกิจการ         

ไปที่ประเทศจีน โดยบริษัทไดกอตั้งคลังสินคาขนาด 200,000 ตารางฟุต            

ณ เมืองกวางตง ประเทศจีน 

 

¤ÇÒÁ·ŒÒ·ÒÂ 

EWL ไดใหบริการคลังสินคาสำหรับผูผลิตสินคาและวัตถุดิบเพื่อเก็บสินคา

ปริมาณมาก และมีระยะเวลาในการขนสงสินคาที่หลากหลาย โดยคลังสินคา      

ที่ China Aviation Logistics Centre ณ เมือง Kwai Chung สามารถเก็บที่นอน

ใหบริษัทท่ีนอนช้ันนำไดมากกวา 1,000 ผืน ซึ่งระบบการจัดการคลังสินคาของ EWL 

เปนรูปแบบที่เหมือนกับผูใหบริการทางดานโลจิสติกสรายอ่ืนๆ นั่นก็คือ           

การจัดการคลังสินคาและการนับสตอกสินคาแบบใชแรงงานคน เน่ืองจาก EWL 

ไมมีระบบการติดตามสตอกสินคาแบบครบวงจร จึงจำเปนตองใชแรงงานในการ

บันทึกขอมูลสถานท่ีจัดเก็บและหาตำแหนงท่ีนอนแตละผืนใหถูกตองในขั้นตอน     

การโอนสินคาออก ซึ่งกระบวนการเหลาน้ีไดกอใหเกิดความผิดพลาดเมื่อมีคำสั่งซื้อ

จากลูกคาเปนจำนวนมาก สงผลใหเกิดตนทุนเม่ือการขนสงสินคาลาชากวาเดิม 

และไมสามารถดำเนินการใหตรงตามตารางขนสงได 

 

¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ 

ในการยกระดับประสิทธิภาพในการนับสตอกที่นอน และการโอนสินคาออก  

ใหแมนยำน้ัน EWL ไดตัดสินใจนำเทคโนโลยี EPC/RFID มาใชในระบบ          

การบริหารคลังสินคา (WMS) ในเดือนมกราคม ป 2553 และไดเลือกรูปแบบ 

ezTRACKTM ของ GS1 ฮองกง ซึ่งเปนรูปแบบท่ีเขากันไดกับมาตรฐาน EPC      

และเปนที่ยอมรับทั่วโลก โดยที่นอนทุกผืนจะถูกฝงขอมูลสินคาดวยแท็ก EPC/

RFID ซึ่งข้ันตอนในการจัดการท่ีนอนทั้งหมด ตั้งแตการรับสินคาเขาและการนับ

สินคา จะใชเคร่ืองอานสัญญาณ RFID แบบพกพา และขอมูลที่เก็บไดจาก    

Streamlining Logistics  
Earnward Warehouse Limited (EWL) was founded in 

Hong Kong in 1991, with 10,000 square feet in warehouse 
space. Since then, the company has grown rapidly and is 
now a logistics service provider with a 180,000-square-
feet warehouse facility in Kwai Chung, Hong Kong. 
Through expanding its operations in Mainland China, the 
company also operates a warehouse with 200,000 square 
feet in Guangdong, Mainland China. 

 

Challenges 
EWL provides warehouse facilities for a variety of 

manufacturers and suppliers to store a large number of 
goods with various delivery lead times. Its facility in the 
China Aviation Logistics Centre in Kwai Chung stores 
more than 1,000 mattresses for a leading bedding 
company. Similar to other logistics service providers, EWL 
was managing its warehouse and inventory operations 
manually. Without a holistic inventory tracking process, 
EWL had to manually record the exact location of each 
mattress and locate the correct mattress during the stock-
out process. This led to a high rate of human error when 
fulfilling orders, which resulted in costly shipment delays 
and an inability to meet delivery schedules. 

 

Solution 
In order to enhance the efficiency of stock taking and 

accuracy of stock-out procedures for the mattresses, EWL 
decided to deploy an EPC/RFID-based warehouse 
management system (WMS) in January 2010 and chose 
GS1 Hong Kong’s ezTRACKTM platform, which is 
compliant with the globally recognized EPC standards. All 
the mattresses were assigned EPC-compliant RFID tags 
embedded with product information. All operational 
procedures for managing the mattresses, including the 
stock-in and stock-take processes, were performed using 
RFID handheld readers. The information collected from 
the reader was then transmitted to the EPC/RFID-based 

แปลและเรียบเรียงโดย: นวลพรรณ ลิ้มเจริญ 

Translated By: Nuanpan Limcharoen 
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เครื่องอานสัญญาณจะถูกถายไปยังระบบบริหารสินคาที่ใชเทคโนโลยี 

EPC/RFID และทำงานประสานกับ ezTRACKTM ในขณะเดียวกัน   

เพื่อใหสามารถติดตามและสืบยอนกลับสินคาไดทุกที่ ทุกเวลา และ     

ในการตรวจสอบใหมั่นใจวาการโอนสินคาออกน้ันมีความแมนยำถึง 

100% พนักงานท่ีคลังสินคาไดถูกขอใหตรวจสอบที่นอนแตละผืน    

ดวยเครื่องอานสัญญาณ RFID แบบพกพา 

 

»ÃÐâÂª¹ �ËÅÑ¡·Õ่ä´ŒÃÑº 

• ขั้นตอนการโอนสินคาออกมีความถูกตองถึง 100% 

ที่นอนที่ EWL เปนผูใหบริการคลังจัดเก็บนั้นเปนสินคาที่มีมูลคาสูง 

และไมสามารถระบุตัวสินคาไดโดยงาย และจำเปนตองมีการขนสง     

ตามตารางอยางเครงครัด ซึ่งการจัดการคลังสินคาโดยใชเทคโนโลยี 

EPC/RFID ไดชวยใหบริษัทสามารถจัดการสินคาเหลานี้ไดอยาง         

มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถบริการลูกคาไดดีมากขึ้นดวยขอมูล

การขนสงสินคาท่ีแมนยำ ซึ่งสามารถยกระดับมาตรฐานในการ           

ใหบริการลูกคาใหดียิ่งข้ึน “การนำรูปแบบการจัดการคลังสินคา          

โดยใชเทคโนโลยี EPC/RFID มาใชนั้น เปนประโยชนอยางมากตอ      

การดำเนินงานตางๆ ภายในคลังสินคา และดวยการกำจัดความผิดพลาด  

ที่เกิดขึ้นจากการใชแรงงานคน ทำใหเรามีความแมนยำในการขนสง

สินคาถึง 100%” Mr. Thomas Yau, IT Specialist แหง EWL กลาว 

และส่ิงน้ีก็คือ การกำจัดคาใชจายแสนแพงในการนำสินคากลับ        

หากมีการสงสินคาผิดพลาดเกิดขึ้น 

• ลดเวลาในการนับสตอกสินคาลงไดอยางมาก 

ดวยการใชเครื่องอานสัญญาณ RFID ทำใหพนักงานในคลังสินคา

สามารถนับสตอกสินคาไดอยางรวดเร็ว “หากใชวิธีการจัดการ          

คลังสินคาแบบในอดีต จะเสียเวลาถึง 48 ชั่วโมงในการนับสตอกสินคา

ทั้งหมด แต ณ ตอนนี้ การจัดการคลังสินคาโดยใชเทคโนโลยี EPC/

RFID และรูปแบบ ezTRACKTM สำหรับขั้นตอนการนับสตอกสินคา จะ

ชวยยนระยะเวลาในการทำงานใหเหลือเพียงครึ่งวันเทาน้ัน โดยใช

แรงงานคนเพียงแค 2 คน แทนท่ีจะใช 4 คนเหมือนเดิม ดังน้ัน              

เราสามารถจัดการแรงงานของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับการติดตามและการระบุสตอก

สินคาแบบใชแรงงานคนในอดีต”  Mr. Yau กลาว 

โดยสรุปแลว การจัดการคลังสินคาโดยใชเทคโนโลยี EPC/RFID 

ของ EWL นั้น ทำใหการทำงานเร็วขึ้นอยางมาก มีความถูกตองแมนยำ

ในการจัดการสงสินคาไปยังลูกคา และโดยการสืบยอนกลับตามเวลา

จริง ทำให EWL สามารถมองเห็นสตอกสินคาในคลังสินคาทั้งหมดได

อยางชัดเจน 

WMS, which synchronizes with the ezTRACKTM platform to 
enable product tracking and tracing from any location at any 
time. To ensure the stock-out process was 100% accurate, 
warehouse personnel were required to verify each mattress 
using a RFID handheld reader. 

 

Key Benefits 
• Stock-out procedure 100% accurate 

The mattresses handled by EWL are high value items, not 
easy to manually identify, and must be delivered according to 
strict schedules. The EPC/RFID-based warehouse management 
system has helped the company to handle these items more 

efficiently and to provide its client with more 
accurate delivery information, thus raising its 
standards of customer service. 

“The deployment of the EPC/RFID-based 
warehouse management system is providing to be 
most helpful to our warehouse operation. By 
eliminating human error from our procedures, we 
have successfully achieved 100% accuracy in 
shipments,” said Mr. Thomas Yau, IT Specialist, 
EWL, adding that this has eliminated costly stock 
returns. 

• Significant reduction in stock-take time 
With the use of RFID handheld readers, warehouse 

personnel can perform stock taking substantially faster. 
“With our previous warehouse management procedures, it 

took 48 hours to complete the stock-checking process. Now, 
using the EPC/RFID-based WMS on the ezTRACKTM platform, 
the same task can be accomplished in half a day. We only need 
two personnel to handle this task instead of four. As a result, we 
can allocate our staff resources more efficiently and effectively 
when compared with manually monitoring and identifying stock,” 
said Mr. Yau. 

Overall, EWL’s EPC/RFID-based WMS resulted in 
significantly quicker, more accurate and more efficient handling 
of its client’s shipments. Through the power of real-time 
traceability, EWL also has full visibility of inventory stored in its 
warehouse facility. 
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ที่มา/Reference: GS1 Traceability & Recall 
แปลและเรียบเรียงโดย: จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์ 
Translated and Edited By: Jiraporn Chalermjirarat 

ระบบตรวจสอบย้อนกลับ คือ ความสามารถในการระบุตำแหน่งที่ตั้ง
ของสิ่งของทั้งในอดีตและปัจจุบัน และทราบถึงประวัติของสิ่งของนั้นๆ 
ระบบตรวจสอบย้อนกลับที่เรารู้จักกันดี คือการนำไปช่วยในการ  
เรียกคืนสินค้าด้านอาหาร เวชภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้
สามารถนำสินค้าที่มีปัญหาออกจากชั้นวางสินค้า ได้ทันท่วงที          
ซึ่งการจัดการที่รวดเร็วย่อมทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค   
มากขึ้น 

Traceability is the ability to identify the past or current 
location of an item, as well as to know an item’s history. 
The most well-known use of traceability is locating 
defective or unsafe foods, pharmaceuticals or other 
products, in order to remove them promptly from shelves. 
In some cases, being able to quickly and easily recall an 
item (or a group of items) can save lives. 

ระบบตรวจสอบย้อนกลับในระบบซัพพลายเชน 
การจัดการระบบตรวจสอบย้อนกลับในระบบซัพพลายเชนจะเกี่ยวข้อง

กับการเคลื่อนที่ของข้อมูลสินค้าไปพร้อมๆ กับตัวสินค้าซึ่งแต่ละหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้องในระบบซัพพลายเชนจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน แต่ทุกหน่วยงาน

ต้องยอมรับข้อตกลงเบื้องต้นของระบบตรวจสอบย้อนกลับและสามารถ

เชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับทั้งภายในและระหว่างองค์กรได้  

 

Traceability across the Supply Chain 
Traceability management across the supply chain involves the 

association of a flow of information with the physical flow of 
traceable items each actor must perform different roles within the 
supply chain, but all actors must follow the basic agreed-to steps of 
the traceability process. All traceability partners must achieve 
internal and external traceability.  

 

สิ่งที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับระบบตรวจสอบย้อนกลับตามมาตรฐาน GS1 

The GS1 Traceability Standard 
What You Need To Know? 

SCOOP HILIGHT
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ÃÐººμÃÇ¨ÊÍºÂŒÍ¹¡ÅÑºÀÒÂã¹ 

จะเกิดขึ้นเม่ือคูคาไดรับสินคาหรือวัตถุดิบเขาสู

กระบวนการ ซึ่งตองประกอบดวย 1 ขั้นตอน จาก 4     

ขั้นตอนยอยตอไปน้ี คือ การเคล่ือนที่ของสินคา         

การแปรรูปหรือการผลิตสินคาการจัดเก็บสินคา และ

การทำลายสินคา ซึ่งมีการแนะนำใหใชมาตรฐานสากล 

GS1 ในการบันทึกขอมูลภายในที่เกิดขึ้นนี้ 

 

Internal Traceability 
Internal traceability takes place when a Traceability 

Partner receives one or several instances of traceable 
items as inputs and must consist of one of the four 
following sub-processes: movement, transformation, 
storage, and destruction. This standard recommends 
the use of GS1 global standards to capture the data 
that links inputs during a product’s internal life cycle.  

 

External Traceability 
External traceability takes place when a traceable 

item is physically handed over from one Traceability 
Partner to another. Each Traceability Partner should 
be able to trace back to the direct source and be able 
to identify the direct recipient of the traceable item: 
This is the “one step up, one step down” principle.  

 

รูปที่ 1  ระบบตรวจสอบยอนกลับในระบบซัพพลายเชน 
Figure 1  Traceability accross the Supply Chain 

ÃÐººμÃÇ¨ÊÍºÂŒÍ¹¡ÅÑºÃÐËÇ‹Ò§Í§¤�¡Ã 

จะเกิดข้ึนเมื่อมีการรับ/สง หรือซ้ือขายสินคาระหวาง

องคกรหรือคูคา ซึ่งคูคาแตละรายตองสามารถติดตาม

การเคลื่อนท่ีของสินคาไปขางหนาหน่ึงขั้นและตามสอบ

ยอนกลับสินคาไปขางหลังหนึ่งขั้นได (One Step Up & 

One Step Down)  

 

รูปที่ 2  ระบบตรวจสอบยอนกลับภายใน 
Figure 2  Internal Traceability 

รูปที่ 3  ระบบตรวจสอบยอนกลับระหวางคูคา 
Figure 3  External Traceability 
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ผูขนสง 

เปนผูรับผิดชอบเรื่องการขนสงและการสงมอบสินคาที่ตองการระบบตรวจสอบยอนกลับ  
Carrier/Third Party Logistics Provider (3PL) 
The party responsible for the delivery or shipping of the traceable item. 

โรงงานผูผลิต/ผูผลิตขั้นตน 

รับวัตถุดิบและแปรรูปวัตถุดิบที่รับเขามานั้น เชน เจาของฟารม โรงฆาสัตว รวมถึงผูบรรจุหีบหอที่รวบรวมสินคา 

จากเกษตรกร ซึ่งระบบซัพพลายเชนหน่ึงระบบอาจประกอบดวยผูผลิตมากกวา 1 เจา  
Processor/Manufacturer/Primary Producer 
Typically receives inputs and transforms those inputs. Examples include the farmer, an abattoir or a packer  
that consolidates product form a number of growers. A supply chain may be comprised of more than  
one processor/manufacturer/primary producer. 

ผูคาปลีก/ผูขาย ณ จุดขายหรือผูใหบริการ 

เปนผูที่ตองเกี่ยวของกับผูบริโภคโดยตรง 
 
Retailer/Point of Sale or Service Operator 
Has the final relationship with the consumer. 

คลังสินคา/ศูนยกระจายสินคา 

มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บและถือครองสินคา   
Warehouse/Distribution 
Responsible for the handling and storage of the traceable item. 

องคกรภาครัฐ/เอกชน 

หนวยงานที่มีหนาที่ตามกฎหมายในการปกปองผลประโยชนของประชาชน  
Authorities 
The party legally mandated to protect the public interest. 

ã¤Ã·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§ã¹ÃÐººμÃÇ¨ÊÍºÂŒÍ¹¡ÅÑººŒÒ§ 

Who are the parties in the traceability process? 

ÊÔ¹¤ŒÒ·Õ่μŒÍ§¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºÂŒÍ¹¡ÅÑº¤×ÍÍÐäÃ  

สินคาที่ตองการตรวจสอบยอนกลับคือ สินคาที่ตองการทราบถึงขอมูล   

ในอดีต เชน ประวัติการใชงาน หรือ ตำแหนงที่ตั้ง โดยระดับของสินคา       

ที่ตองการตรวจสอบยอนกลับจะถูกกำหนดดวยรูปแบบบรรจุภัณฑหรือ

ลำดับการขนสง ซึ่งจะขึ้นอยูกับความตองการของแตละอุตสาหกรรม       

แบงจากระดับสูงไปต่ำไดดังนี้  

What is a Traceable Item? 
A traceable item is a physical object where there may be a need 

to retrieve information about its history, application, or location. The 
level at which the traceable item is defined within a product 
packaging or logistical hierarchy is dependent on the industry and 
degree of control required. A traceable item from the highest level to 
the lowest, may be a: 

¨Ðº‹§ªÕ้ÊÔ¹¤ŒÒ·Õ่μŒÍ§¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºÂŒÍ¹¡ÅÑºä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ 

สินคาท่ีตองการตรวจสอบยอนกลับจะตองมีรหัสบงชี้ที่เฉพาะเจาะจง

และเปนสากลติดอยูที่ตัวสินคาโดยตรง หรือถาติดที่ตัวสินคาไมไดก็อาจติด

บนภาชนะที่ใชบรรจุสินคา หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับสินคานั้นๆ 
 

 

How are Traceable Items Identified? 
All traceable items must carry a global, unique identification 

directly on the traceable item, or if not possible, at least on the asset 
containing it, or on an accompanying document.  

 

หนวยการขนสง 
Shipment 

สินคาที่ไมผานจุดขายหนาราน 
Trade item not crossing the POS 

สินคาที่ผานจุดขายหนาราน 
Trade item crossing the POS 

หนวยโลจิสติกส  
Logistic unit  
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ÃÐººμÃÇ¨ÊÍºÂŒÍ¹¡ÅÑº¹Ñ้¹äÁ‹ä´ŒËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò  

¤Ù‹¤ŒÒ¨ÐμŒÍ§ÁÕ¢ŒÍÁÙÅÊÔ¹¤ŒÒ·Ø¡ÍÂ‹Ò§ËÃ×ÍμŒÍ§áªÃ �¢ŒÍÁÙÅÊÔ¹¤ŒÒ

·Ñ้§ËÁ´ãËŒá¡‹¡Ñ¹áμ‹ËÁÒÂ¶Ö§·Ø¡½†ÒÂ¨ÐμŒÍ§ÁÕ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

ÀÒÂã¹·Õ่ÊÒÁÒÃ¶μÒÁÊÍº¤Œ¹¢ŒÍÁÙÅáÅÐà¢ŒÒ¶Ö§¢ŒÍÁÙÅ 

·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§áÅÐáªÃ�¢ŒÍÁÙÅ·Õ่¨Óà»š¹¹Ñ้¹ãËŒá¡‹¤Ù‹¤ŒÒÍÕ¡½†ÒÂ 

·Õ่μŒÍ§¡ÒÃä´Œâ´ÂäÁ‹ÅÐàÁÔ´·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹·Ò§»˜ÞÞÒ¢Í§¤Ù‹¤ŒÒ 

áμ‹ÅÐ½†ÒÂ 
 

Traceability does not imply Traceability Partners 

must hold and share all traceability information, 

but they must all have the ability to internally 

search and access elevant information, and share 

the necessary information required without 

infringing the intellectual property of each 

Traceability Partner. 

ทานสามารถติดตามเรื่องราวของระบบตรวจสอบยอนกลับ 
ตามมาตรฐานสากล GS1 ไดในวารสาร GS1 Thailand ฉบับถัดไป 
You can learn more about the GS1 standard traceability process in  
the next edition of GS1 Thailand newsletter.  

SCOOP HILIGHT

¨ÐãªŒÃËÑÊº‹§ªÕ้ÁÒμÃ°Ò¹ÊÒ¡Å GS1 ª¹Ô´ã´ 

เลขหมายประจำตัวสินคาหรือ GTIN เปนรหัสพื้นฐานท่ีใชในการบงชี้
สินคาท่ีสามารถเช่ือมโยงไปถึงขอมูลท้ังหมดของสินคาได แตเลขหมาย 

GTIN เพียงชนิดเดียวอาจไมเพียงพอสำหรับระบบตรวจสอบยอนกลับ 

เพราะการตรวจสอบยอนกลับจำเปนตองมีขอมูลที่บงชี้สินคาหรือ         

กลุมสินคาที่เจาะจงลงไปมากกวานั้น 

 

Which GS1 Global Unique Identification  

should be Used? 
The GTIN is the basis for product identification, which serves 

as a reference to the full body of product information. For the 
purpose of traceability, this may not be sufficient, requiring 
additional information to uniquely identify a product or grouping 
of products.  

 

Traceability Data 
The information we accumulate during the traceability 

process, is called Traceability data that can be separated into 4 
types: 

1. Master Data is a permanent data or not subject to frequent 
change and accessed or used by multiple business processes 
and system applications for example Trade item information or 
Parties & location information etc. 

2. Transactional Data is created during the physical flow of 
goods. It can only be collected when events occur i.e. Shipment 
information, Logistic Unit, or Batch/lot number etc. 

3. Public Data may be in the traceability records of the 
traceable item holders i.e. Parties & location information, Trade 
item information or Shipment information etc. 

4. Private Data is the traceability data that cannot reveal to 
another traceability partners because it is a trade secret i.e. 
process of production, origin of raw material, or result of analysis 
etc. 

¢ŒÍÁÙÅã¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºÂŒÍ¹¡ÅÑº 

เปนขอมูลท่ีเรารวบรวมไดระหวางระบบตรวจสอบยอนกลับแบงเปน    

4 ประเภท คือ 

1. Master Data เปนขอมูลที่คงที่ หรือไมมีการเปลี่ยนแปลงบอยๆ และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของทุกฝายสามารถเขาถึงขอมูลน้ีได เชน ขอมูลของ
สินคา หรือขอมูลของคูคาและที่ตั้งของบริษัทคูคา เปนตน 

2. Transactional Data เปนขอมูลที่เกิดระหวางการไหลของตัวสินคา 

ซึ่งจะสามารถเก็บขอมูลไดระหวางการปฏิบัติงานน้ันๆ เชน ขอมูลการ    
สงสินคา ขอมูลหนวยการขนสง หรือหมายเลขลำดับของการผลิต เปนตน 

3. Public Data เปนขอมูลสาธารณะ ที่ถูกบันทึกระหวางระบบ     

ตรวจสอบยอนกลับ เชน ขอมูลของคูคา ที่ตั้งของบริษัทคูคา หรือขอมูล   

การจัดสงสินคา เปนตน 

4. Private Data เปนขอมูลสินคาในระบบตรวจสอบยอนกลับ             

ที่ไมสามารถเปดเผยใหคูคารายอ่ืนได เนื่องจากเปนความลับทางการคา 

เชน กระบวนการผลิตสินคา แหลงวัตถุดิบ หรือผลการตรวจวิเคราะห 
เปนตน 
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ในปัจจุบันหลายๆ ประเทศได้มีการนำมาตรฐานหลักเกณฑ์และ     

วิธีการที่ดีในการจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ (Good Distribution 

Practice for Medical Device; GDPMD) มาใช้ ซึ่งรูปแบบ             

ของมาตรฐานที่แต่ละประเทศนำมาใช้นั้นมีรูปแบบที่ใช้แตกต่างขึ้นอยู่กับ

ความเหมาะสมและข้อจำกัดของแต่ละประเทศที่กำหนดขึ้น รวมทั้ง    

กฎระเบียบข้อบังคับของประเทศนั้นๆ สำหรับประเทศไทย การจัดทำ

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ (GDPMD) 

สามารถช่วยให้เกิดประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งจะช่วยให้    

ผู้บริโภคมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการทำงานของ   

เครื่องมือแพทย์ รวมทั้งความปลอดภัยและการปฏิบัติที่ถูกต้อง         

อีกทั้งยังเป็นการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี้ หากมองถึงความพร้อม       

แนวทางในการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี 

ข้อมูลโดย: ฉัตรชนก ลุผักชี 

ของผู้ประกอบการในการจัดทำ GDPMD ในประเทศไทยแล้ว การนำ 

GDPMD มาใช้จะตอบสนองการมีรูปแบบการกระจายสินค้าที่ไม่เคยมี

วิธีการวางรูปแบบการจัดการสินค้าด้วยตัวเอง ที่มีความสอดคล้องกับ

ประเภทของกิจการและสินค้านั้น และการที่บริษัทมีรูปแบบการจัดการ

สินค้าหรือการขายสินค้าที่ไม่เหมือนกัน จะทำให้เกิดอุปสรรคในการ

ดำเนินการต่างๆ และเกิดช่องว่างระหว่างกระบวนการในการส่งถึงมือ   

ผู้บริโภค ซึ่งอาจได้รับสินค้าที่ไม่ถูกต้องหรือได้รับความเสียหาย        

เมื่อผู้บริโภคได้รับสินค้าที่ไม่ถูกต้องอาจเกิดการร้องเรียน ซึ่งในปัจจุบัน

ยังไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับ สินค้าเกิดความไม่ยุติธรรมแก่ผู้บริโภค    

จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำหลักเกณฑ์นี้ เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพของ

สินค้าในขั้นตอนการจัดจำหน่าย และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างในการจัดทำ 

GDPMD คือ เรื่องของการจัดทำฉลาก (Labeling) โดยเครื่องหมาย

(Good Distribution Practice for Medical Device) 
ในการจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ 
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แหลงที่มา:  
คูมือการจัดทำหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการจัดจำหนายเครื่องมือแพทย  
(Good Distribution Practice for Medical Device: GDPMD) โดยโครงการพัฒนา 
ระบบโลจิสติกสและการจัดการโซอุปทานอุตสาหกรรมวัสดุทางการแพทยระยะที่ 2 

และสัญลักษณที่ปรากฏบนฉลากเคร่ืองมือแพทยที่มีขอความภาษา

ไทยกำกับนั้นจะตองสอดคลองตามมาตรฐานฉลากเคร่ืองมือแพทย 

ISO 15223 ซึ่งมีจุดประสงคเพ่ือใหผูที่มีสวนเกี่ยวของกับเครื่องมือแพทย

ทั้งระบบในประเทศไทยและตางประเทศ ไดแก ผูผลิต ผูจัดจำหนาย     

ผูใช (แพทย พยาบาล นักเทคนิคการแพทย) ผูรับการรักษา             

และผูมีหนาท่ีตรวจสอบ เขาใจความหมายท่ีปรากฏบนฉลากและ

เอกสารเคร่ืองมือแพทยในทิศทางเดียวกัน โดยมีขอมูลเก่ียวกับ     

เคร่ืองมือแพทยสำคัญครบถวนสมบูรณภายใตมาตรฐานฉลาก-    

เครื่องมือแพทยที่เปนสากลดังกลาว อยางไรก็ตาม เพ่ือใหการใช      

รหัสมาตรฐานสำหรับวัสดุอุปกรณทางการแพทยมีประสิทธิภาพ       

ควรมีการเช่ือมโยงกับฐานขอมูลกลางท่ีเขาถึงไดอยางรวดเร็วถูกตอง 

เชื่อถือได ปลอดภัย และมีมาตรฐานดวย ในสวนของระยะเวลาในการ

บังคับใช GDPMD คาดวา สำนักอาหาร (อย.) กระทรวงสาธารณสุข   

จะประกาศในระยะเวลาอันใกล เน่ืองจากเปนขอตกลงรวมกันระหวาง

ชาติใน AEC รูปแบบการจัดทำควรแบงตามระดับความเส่ียง (Class) 

ของเครื่องมือแพทยเพื่อใหงายตอการจัดทำและควบคุมเอกสาร 

GS1 Ã‹ÇÁÁ×Í Loghealth  

Á. ÁËÔ´Å ¨Ñ´§Ò¹»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ 

´ŒÒ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃâ«‹ÍØ»·Ò¹áÅÐâÅ Ô̈ÊμÔ¡Ê� 
เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2557 สถาบันรหัสสากลไดรวมมือกับ        

ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการโซอุปทานสุขภาพ ผูแทนจาก      

ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการโซอุปทานสุขภาพ  (Loghealth) 

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการในหัวขอ “Reducing 

Medication Errors & Increase Consumer Safety with GS1 

Standards” & “GO LIVE : Healthcare Supply Chain & Logistics 

การข้ึนระบบจริง: การจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส” โดยในการน้ี  

ไดรับเกียรติเปดงานประชุมจาก ศาสตราจารย นพ.สมนึก ดำรงกิจชัยพร  

รองคณบดีฝายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล  คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการนี้คุณประวิทย โชติปรายนกุล ผูอำนวยการ

สถาบันรหัสสากล ไดรวมบรรยายในหัวขอมาตรฐาน GS1 กับการ

ประยุกตใชดานสาธารณสุข เพ่ือเปนการเผยแพรองคความรู และ    

แลกเปล่ียนประสบการณในวงการ Healthcare ในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทำงานทางดานการแพทย 
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บริษัท Fortune Brewery International ที่ผลิตไวน                   

และสินคาประเภทเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของไตหวันไดเริ่มใชระบบ    

การปองกันสินคาปลอมแปลงผานเทคโนโลยี RFID (Radio frequency 

Identification) ชนิด Passive ในความถี่ 13.56 MHz                        

ซึ่งมีการรองรับโดยมาตรฐาน ISO 15693 แลว ระบบดังกลาว           

ถูกออกแบบและติดต้ังโดย UserStar Information System               

ซึ่ งอำนวยความสะดวกผ านแอพพลิ เค ชันบนโทรศัพทมื อ ถือ             

ดวยเทคโนโลยี NFC (Near Field Communication) เพ่ือประโยชน  

ของผูบริโภคในการปองกันการซื้อสินคาปลอมแปลง 

“การประยุกตใชโซลูชัน UserStar นับเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการ

แกไขปญหาการปลอมแปลง NFC tag ซึ่งระบบเดิมนั้นมีการรักษา        

ความปลอดภัยท่ีจำกัด เพราะ Tag ยังสามารถถูกปลอมแปลงได” 

Tseng Yin-Hung ผูจัดการทั่วไป ของ UserStar กลาวพรอมอธิบายวา 

“ระบบ NFC แบบธรรมดา ขอมูลสามารถถูกเขารหัสไดเมื่อเขียน       

บน Passive tag แตก็ไมสามารถยับยั้งการปลอมแปลง Tag ได        

แตการใช Passive EPC ultrahigh-frequency (UHF) RFID Tag นั้น 

แมจะสามารถทำซ้ำข้ึนมาไดดวยเทคโนโลยีที่เรียกวา Proxmark3     

แตเมื่อถูกถอดรหัสออกมาแลว ขอมูลที่ไดจะเหมือนกับ Tag ของจริง   

ที่ถูกตองตามกฎหมายทุกประการ”  

กอนหนาน้ี เทคโนโลยี NFC สามารถถอดรหัสจาก Tag บนสินคา  

ผานแอพพลิเคชัน PhoneKey ไมวา Tag ดังกลาวจะเปนของแท    

หรือไม ทำใหไมสามารถแยกแยะไดวาสินคาช้ินน้ันเปนสินคาจริง    

หรือปลอม จากขอจำกัดน้ี UserStar ไดพัฒนา Activate variable 

verification cloud-based software เพ่ือสรางรหัสใหมทุกคร้ัง         

เมื่อมีการอานรหัสบน Tag ทำใหสามารถแยกแยะไดวา Tag ดังกลาว

เปนของแทหรือปลอม โดย Cloud-based software จะสงสัญญาณ

เตือนไปผูใช NFC หลังจากการอานดวยเวลาไมกี่วินาทีดวยเทคโนโลยีน้ี

จะแจงถึงรหัสที่ระบุไวบนสินคานั้นไดหมดอายุแลว  

Liu Shu-Duan ประธาน บริษัท Fortune Brewery กลาววา      

แมวาธุรกิจการคาขายสินคาจำพวกเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลกำลังไปไดดี

ทั้งในไตหวันและจีนแผนดินใหญ แตก็ยังพบการปลอมแปลงสินคา    

à·¤â¹âÅÂÕ NFC áººãËÁ‹ 
á¡Œ»˜ÞËÒà¤Ã×่Í§´×่ÁáÍÅ¡ÍÎÍÅ�»ÅÍÁã¹äμŒËÇÑ¹ 

RFID CORNER
ขอมูลโดย: Claire Swedberg 
แปลและเรียบเรียงโดย: สถาบันสงเสริมความเปนเลิศทางเทคโนโลยี 
  อารเอฟไอดีแหงประเทศไทย 
 

สถาบันสงเสริมความเปนเลิศทางเทคโนโลยีอารเอฟไอดีแหงประเทศไทย 

โทรศัพท: (0)-2345-1211, 1213, 1231  

E-mail: rfid.th@gmail.com, sukonthipw@gs1thailand.com 

www.facebook.com/rfid.thailand 

ในจีนแผนดินใหญ อีกท้ังความพยายามท่ีจะใชนวัตรกรรมตางๆ      

เพ่ือปองกันการปลอมแปลงไมวาจะเปน Included bar-code labels, 

Laser printing หรือแมแตกระท่ังการออกแบบฝาขวดและ RFID Tag 

ก็ไมสามารถแกปญหาการปลอมแปลงสินคาได อีกท้ังอุปกรณเหลาน้ี

ยังงายตอการถูกปลอมแปลงเสียเองดวย 

Liu ยังกลาวอีกวาในปจจุบัน บริษัท China Productivity Center   

ซึ่งเปน Economic agency ของไตหวันยังแนะนำใหใช ระบบ UserStar 

ในการแกปญหาการปลอมแปลงสินคาดวย ซึ่ง ณ ขณะน้ีทางบริษัท   

ไดเริ่มใช Tag ชนิดใหมนี้กับสินคายี่หอ Yunshang Fulushou Kaoliang 

กวา 2,000 ขวด และเตรียมนำออกขายในเดือนพฤศจิกายนนี้               

โดยการติดตั้งครั้งนี้จะใชแรงงานคนติด Tag ไปท่ีบริเวณคอขวด         

อีกท้ังยังแนะนำลูกคาใหดาวนโหลดแอพพลิเคชัน PhoneKey ในการ

ตรวจสอบการปลอมแปลงของสินคา ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดผานปาย

โปสเตอรที่มี QR code แทนท่ีจะดาวโหลดแอพพลิเคชันท่ีซุมขาย

สำหรับ Fortune Brewery แอพพลิเคชันน้ียังสามารถดาวโหลดผาน 

Google play, China mobile market, 91.com และ AppChina ไดอีกดวย 

นอกจากน้ี ทางบริษัทยังไดใชประโยชนจากขอมูลบน UserStar’s 

server ที่มีการเช่ือมโยงกับ Tag สินคาในการบริหารจัดการรายงาน  

การซ้ือขายสินคา ซึ่งขอมูลท่ีไดจาก Server นี้ประกอบดวยขอมูล        

วันและสถานที่ขายสินคา และยังทำใหทราบถึงระยะเวลาการขนสง   

สินคาไปยังรานจำหนายของแตละขวดจากขอมูลการใชของ tag ได 

 

“UserStar” ä Œ́¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕ NFC Tag ã¹¡ÒÃ¶Í´ÃËÑÊ¨Óà¾ÒÐ¢Í§ÊÔ¹¤ŒÒ       

´ŒÇÂà·¤â¹âÅÂÕ NFC º¹â·ÃÈÑ¾· �Á×Í¶×Í ¼‹Ò¹áÍ¾¾ÅÔ à¤ªÑ¹ÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃ็Ç            

áÅÐÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾à¾×่Í»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃ»ÅÍÁá»Å§ÊÔ¹¤ŒÒ»ÃÐàÀ·à¤Ã×่Í§ ×่́Á¼ÊÁ

áÍÅ¡ÍÎÍÅ� 

เอกสารอางอิง 
http://www.rfidjournal.com/articles/view?12138 
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1. ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ´ŒÒ¹ÊÔ¹¤ŒÒáÅÐ°Ò¹¡ÒÃ¼ÅÔµ 
ถาธุรกิจของคุณอยูในตำแหนงผูผลิตบนหวงโซคุณคา (Value chain)       

สิ่งแรกที่ตองเตรียมความพรอมคือ คุณภาพของตัวสินคาและศักยภาพของ  

ฐานการผลิต คำถามสำคัญเกี่ยวกับตัวสินคาที่ตองตอบใหไดคือ คุณภาพสินคา

ไดมาตรฐานสากลแลวหรือยัง บรรจุภัณฑของสินคารองรับการขนสงทางไกล  

ไดหรือไม สินคาของคุณมีศักยภาพในการแขงขันมากแคไหนเมื่อเทียบกับ       

คูแขงทั้งในและตางประเทศ และที่สำคัญที่สุดคือ การตอบรับจากลูกคา        

ในปจจุบันเปนอยางไร 

ในสวนของฐานการผลิต โรงงานของคุณมีการรองรับมาตรฐานสากลหรือ   

มีกำลังในการผลิตสูงสุดตอวันที่เทาไร อะไรเปนปจจัยขับเคลื่อนความสามารถ

ผลิตของคุณระหวางแรงงาน วัตถุดิบ หรือเครื่องจักร และในแผนการผลิต          

มีมาตรการรองรับภาวะฉุกเฉินอยางไรบาง (Disaster recovery plan) 

 

2. ¢ŒÍÁÙÅ¢Í§¡ÅØ‹ÁÅÙ¡¤ŒÒà»‡ÒËÁÒÂ 
ขอคิดในการทำวิจัยกลุมเปาหมายในตลาดสงออกคือ เริ่มจาก               

การวางกลุมลูกคาเปาหมายใหละเอียดที่สุดดวยการคิดแบบลางขึ้นบน 

(Bottom-up approach) และทำแผนภูมิลูกคาสมมติ (Customer persona 

mapping method) 

แผนภูมิลูกคานั้นทำไดไมยาก โดยเริ่มตนจากขอมูลพื้นฐานของกลุมลูกคา

เปาหมาย เชน เพศ อายุ อาชีพ ศาสนา ไลฟสไตล โดยสามารถอางอิงจาก

ขอมูลพื้นฐานของตลาดภายในประเทศ จากนั้นจึงทำการเปรียบเทียบความ

แตกตางในระดับมหภาคเขาไปเชน วัฒนธรรม กระแสคานิยม และพฤติกรรม   

ผูบริโภคโดยรวมของประเทศนั้นๆ สิ่งที่คุณจะไดรับคือภาพและขอมูลของกลุมลูกคา  

เพื่อนำไปวางกลยุทธการตลาดและปรับสินคาของคุณใหเหมาะสม 

 

3. àÅ×Í¡ª‹Í§·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´¨ÓË¹‹ÒÂ·Õ่àËÁÒÐÊÁ 
ผูประกอบการตองเลือกวาจะนำสินคาไปจำหนายในชองทางใด เชน       

หางสรรพสินคา รานสะดวกซื้อ มีหนารานเปนของตัวเอง ฝากขายกับตัวแทน

กระจายสินคา หรือขายผานทางอินเทอรเน็ตเว็บไซตในประเทศนั้นๆ ซึ่ง      

แตละชองทางลวนมีผลกระทบกับตนทุนในการจัดจำหนายสินคา รวมถึง        

รูปแบบวิธีการขนสงและบรรจุภัณฑที่ตองรองรับในกรณีที่สินคามีระยะเวลา

จำหนายที่ยาวนาน 

ผลกระทบของชองทางการจัดจำหนายตอภาพลักษณสินคาก็เปนสิ่งสำคัญ

มากเชนกัน การวางจำหนายในหางสรรพสินคาหรือผานตัวแทนอาจทำให     

ขอมูลโดย: ฝายงานสมาชิก 

เอกสารอางอิง 
แผนภูมิลูกคาสมมติ (Customer persona mapping) http://www.tronviggroup.com/customer- 
 personas-what-sally-can-show-you/ 
สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) www.sme.go.th  
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (DITP) www.ditp.go.th 
ธีระ กนกกาญจนรัตน  www.facebook.com/SMECompass 
www.rd.go.th 
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á¹Ð¹Ó SMEs Ê‹§ÍÍ¡ÊÙ‹ÊÒ¡Å

ã¹»‚ 2558 »ÃÐà·Èä·Â¨Ð¡ŒÒÇà¢ŒÒÊÙ‹ Asean Economics Community (AEC) ´Ñ§¹Ñ้¹        
¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ SMEs ä·Â µ‹Ò§¡็µŒÍ§àµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁã¹´ŒÒ¹µ‹Ò§æ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ â´Â GS1 
Thailand ÁÕÊ‹Ç¹ã¹¡ÒÃª‹ÇÂãËŒÊÔ¹¤ŒÒÊÒÁÒÃ¶Ê‹§ÍÍ¡ÊÙ‹ÊÒ¡Åä´ŒÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾        
´ŒÇÂâÍ¡ÒÊ¹Õ้ Ê¶ÒºÑ¹Ï ¨Ö§ÁÕ¤Óá¹Ð¹ÓÊÓËÃÑº¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ SMEs ·Õ่¡ÓÅÑ§¼Ñ¹µÑÇä»à»š¹      
¼ÙŒÊ‹§ÍÍ¡Á×ÍãËÁ‹Ç‹Ò¤ÇÃµÃÇ¨¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¢Í§µ¹àÍ§áÅÐ¸ØÃ¡Ô¨ÍÂ‹Ò§ÃÍº¤Íº «Ö่§ã¹àº×้Í§µŒ¹

¹Ñ้¹ÁÕ 5 »˜¨¨ÑÂËÅÑ¡·Õ่µŒÍ§¾Ô¨ÒÃ³Ò ´Ñ§¹Õ้ 

เสียคาใชจายเพิ่มเติมเปนคาพื้นที่หรือที่เรียกกันวาคาเชลฟ แตสำหรับสินคา

บางประเภทพื้นที่การวางกลับเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง ทั้งในแงของภาพลักษณ

และการเขาถึงลูกคา 

 

4. ¡®ËÁÒÂ¹Óà¢ŒÒáÅÐÀÒÉÕ·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§ 
แตละประเทศมีการเรียกเก็บภาษีและวางกฎหมายนำเขาที่แตกตางกัน  

ออกไป เพื่อดำเนินการสงออกไดอยางถูกตองและปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาด

จนถูกกีดกันสินคา ผูประกอบการควรมีที่ปรึกษาทางธุรกิจ ทนายความหรือ   

นักบัญชีซึ่งมีความรูเกี่ยวกับประเทศที่นำสินคาเขาไปจำหนาย 

ผูประกอบการสามารถขอขอมูลและความชวยเหลือเบื้องตนไดจาก     

หนวยงานของภาครัฐ เชน กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (DITP) หรือ

สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

 

5. ÇÒ§á¼¹´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹áÅÐÊÀÒ¾¤Å‹Í§ 
สุดทายนี้สิ่งสำคัญสุดสำหรับธุรกิจสงออกในชวงเริ่มตนก็คือ การเตรียม

ความพรอมในดานเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคลองของกิจการ โดยเฉพาะ   

ในชวงเริ่มตนสงออกนั้นอาจมีปจจัยหรือเหตุการณที่ไมคาดคิด สงผลให      

ตองสำรองเงินสดจำนวนมาก เชน ความเสียหายที่เกิดกับสินคาระหวาง        

การขนสง ความผันผวนของคาเงินบาท รวมทั้งเงื่อนไขการตอรองกับคูคา    

เชน การเจรจาตกลงใหเครดิต อันเปนผลใหผูประกอบการตองวางแผนสภาพคลอง

และจัดสรรเงินสดสำรองในชวงเริ่มตน 

การเตรียมพรอมดานการเงินทำไดทั้งการติดตอขอสินเชื่อทางธุรกิจ        

เพื่อเตรียมเงินทุนสำรอง การทำประกันสินคาเพื่อบรรเทาความเสียหาย          

ที่อาจเกิดขึ้นขณะขนสง การทำสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

(Forward contract) และการบริหารความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural 

hedge) เปนตน 

ที่กลาวมาทั้งหมดคือพื้นฐานที่ผูประกอบการ SMEs มัก “ตกมาตาย” 

เพราะมองขามหรือไมไดใสใจเทาที่ควร เมื่อคุณเริ่มธุรกิจสงออก เวทีการแขงขัน

นั้นจะเปลี่ยนจาก Local เปน Global ความผิดพลาดบางประการโดยเฉพาะ

มาตรฐานสินคานั้นอาจทำใหคุณเสียมากกวารวมถึงสิทธิ์ในการคาขายกับ   

ประเทศนั้นๆ ดวย 
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กลับมาพบกันอีกครั้ง เปนไตรมาสสุดทาย ประจำป 2557 ทางสถาบันรหัสสากลขอแจงใหสมาชิกทราบวา การเรียกเก็บคาบำรุงสมาชิก

ประจำป 2558 ทางสถาบันรหัสสากลจะมีการดำเนินการจัดเก็บคาบำรุงสมาชิกประจำป 2558 ภายในเดือนธันวาคม ป 2557 หากทาน

สมาชิกมีความประสงคขอยกเลิกการเปนสมาชิกสถาบันฯ กรุณาสงหนังสือยกเลิกและเอกสารแนบทางไปรษณียลงทะเบียน ภายในเดือน

กุมภาพันธ 2558 

เม่ือทานสมาชิกไดรับใบแจงอัตราคาบำรุงสมาชิกแลว ขอใหทานดำเนินการชำระคาสมาชิกภายในระยะเวลาท่ีกำหนดเพ่ือรักษาสถานภาพการ

เปนสมาชิกและสิทธิประโยชนของทาน โดยสามารถนำเอกสารไปชำระเงินผานชองทางตางๆ ได ดังนี้   

TRENDY TECH

หมายเหตุ: 

1. สมาชิกทานใดไดทำการชำระเรียบรอย กรุณาสงหลักฐานการชำระมาทาง แฟกซ (0) 2345 1217 หรือ อีเมล wirawank@gs1thailand.org, pharapar@gs1thailand.org, 

chanutnanr@gs1thailand.org พรอมแนบงบกำไรขาดทุนปลาสุด 

2. หากสมาชิกทานใดมีการเปล่ียนแปลงขอมูลสมาชิก กรุณาแจงกลับมายังฝายบริการสมาชิก ที่เบอร (0) 2345 1212, (0) 2345 1193, (0) 2345 1195 หรือสอบถามเก่ียวกับคาบำรุง

สมาชิกประจำป ที่เบอร (0) 2345 1214, (0) 2345 1199 หรือสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมการเปลี่ยนแปลงขอมูลสมาชิกไดที่ http://ftiweb.off.fti.or.th/gs1/thai/index.aspx 

 ****สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเขาขายไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจึงไมตองหักภาษี ณ ที่จาย *** 

 • ชำระเงินโดยตรงที่ ฝายการการเงิน สถาบันรหัสสากล 

 • นำใบแจงอัตราคาบำรุงไปชำระที่ธนาคาร ดังนี้ 

    ธนาคารกรุงไทย           ธนาคารไทยพาณิชย           ธนาคารกรุงศรีอยุธยา           

โดยใชใบชำระเงินผานธนาคาร (Pay-in Slip) ซึ่งอยูในสวนดานลางของเอกสารในใบแจงอัตราคาบำรุงสมาชิก  

(ทางสถาบันฯ เปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมและคาใชจายในการโอนเงิน เฉพาะสมาชิกที่ใชแบบฟอรม Pay-in Slip เทานั้น) 

 • สงเช็คทางไปรษณีย โดยสั่งจายขีดครอมในนาม “สถาบันรหัสสากล – ส.อ.ท.” 

 • สงธนาณัติทางไปรษณีย โดยสั่งจายขีดครอมในนาม “สถาบันรหัสสากล – ส.อ.ท.”  

  ปทฝ.ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 

การเรียกเก็บคาบำรุงสมาชิกประจำป 2558 

•

•

  

โด

(ท

•

•
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ทั้งนี้ การประกวดในครั้งนี้มีผลงานที่สงเขาประกวดทั้งสิ้น 86 ชิ้น 

จากจำนวนผูสงเขาประกวด 81 คน โดยหลังจากปดรับผลงาน ไดมีการ

โพสตภาพผลงานทั้งหมดขึ้นบนเฟสบุค GS1 Thailand เพื่อใหผูที่      

ชื่นชอบผลงานเขามารวมโหวตโดยการกดไลค เปนระยะเวลา              

1 สัปดาห เพื่อหาผูชนะรางวัล Popular vote และนำผลงานทั้งหมด    

GS1 SOCIETY

GS1 Thailand Mascot Contest 2014 
»ÃÐ¡ÒÈ¼Å¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ 

â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ÍÍ¡áººáÅÐµÑ้§   ª×่ÍÁÒÊ¤Íµ GS1 Thailand 

ขอมูลโดย: จิราภรณ เฉลิมจิระรัตน 

ã¹ª‹Ç§¡ÅÒ§à´×Í¹ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹·Õ่¼‹Ò¹ÁÒ Ê¶ÒºÑ¹ÃËÑÊÊÒ¡Åä´Œ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´
ÍÍ¡áººáÅÐµÑ้§ª×่ÍÁÒÊ¤Íµ GS1 Thailand ¢Ö้¹ â´ÂÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×่ÍÊ‹§àÊÃÔÁ    
áÅÐà»�´âÍ¡ÒÊãËŒ¡Ñº¹Ñ¡ÍÍ¡áºº ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ¹ÔÊÔµ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ áÅÐ»ÃÐªÒª¹·Ñ่Çä»         
ä´ŒáÊ´§¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶áÅÐ¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤� ¾ÃŒÍÁ¡Ñºä´Œ·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡Ê¶ÒºÑ¹Ï  
áÅÐ·ÃÒº¶Ö§¢ŒÍÁÙÅ¤ÇÒÁÃÙŒ áÅÐ»ÃÐâÂª¹�¢Í§ÃÐºººÒÃ�â¤Œ´ÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å GS1     
ÃÇÁ¶Ö§¹Ó¼Å§Ò¹¡ÒÃÍÍ¡áºº·Õ่ä´ŒÃÑº¤Ñ´àÅ×Í¡ÁÒãªŒà»š¹Ê×่ÍÊÑÞÅÑ¡É³�ã¹¡ÒÃ»ÃÐªÒ
ÊÑÁ¾Ñ¹¸�Ê¶ÒºÑ¹Ï µ‹Íä» «Ö่§ä´Œ»�´ÃÑº¼Å§Ò¹Å§ã¹ÇÑ¹·Õ่ 15 ÊÔ§ËÒ¤Á 2557 ·Õ่¼‹Ò¹ÁÒ  

มาคัดเลือกโดยเจาหนาที่สถาบันฯ จนเหลือผลงานที่ผานเขารอบ       

10 ผลงานสุดทาย กอนจะใหคณะกรรมการสถาบันฯ ตัดสินรางวัลชนะเลิศ 

บัดนี้ คณะกรรมการไดพิจารณาตัดสินรางวัลชนะเลิศเรียบรอยแลว 

ทางสถาบันฯ จึงขอประกาศผลการตัดสินผูชนะการประกวด และ

รางวัลตางๆ ดังรายชื่อตอไปนี้ 

 

GS1 Thailand Mascot Contest 2014
»ÃÐ¡ÒÈ¼Å¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´

â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ÍÍ¡áººáÅÐµÑ้§   ª×่ÍÁÒÊ¤Íµ GS1 Thailand 
ã¹ª‹Ç§¡ÅÒ§à´×Í¹ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹·Õ่¼‹Ò¹ÁÒ Ê¶ÒºÑ¹ÃËÑÊÊÒ¡Åä´Œ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´
ÍÍ¡áººáÅÐµÑ้§ª×่ÍÁÒÊ¤Íµ GS1 Thailand ¢Ö้¹ â´ÂÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×่ÍÊ‹§àÊÃÔÁ    
áÅÐà»�´âÍ¡ÒÊãËŒ¡Ñº¹Ñ¡ÍÍ¡áºº ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ¹ÔÊÔµ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ áÅÐ»ÃÐªÒª¹·Ñ่Çä»         
ä´ŒáÊ´§¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶áÅÐ¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤� ¾ÃŒÍÁ¡Ñºä´Œ·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡Ê¶ÒºÑ¹Ï  

ทั้งนี้ การประกวดในครั้งนี้มีผลงานที่สงเขาประกวดทั้งสิ้น 86 ชิ้น 

จากจำนวนผูสงเขาประกวด 81 คน โดยหลังจากปดรับผลงาน ไดมีการ

áÅÐ·ÃÒº¶Ö§¢ŒÍÁÙÅ¤ÇÒÁÃÙŒ áÅÐ»ÃÐâÂª¹�¢Í§ÃÐºººÒÃ�â¤Œ´ÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å GS1     
ÃÇÁ¶Ö§¹Ó¼Å§Ò¹¡ÒÃÍÍ¡áºº·Õ่ä´ŒÃÑº¤Ñ´àÅ×Í¡ÁÒãªŒà»š¹Ê×่ÍÊÑÞÅÑ¡É³�ã¹¡ÒÃ»ÃÐªÒ
ÊÑÁ¾Ñ¹¸�Ê¶ÒºÑ¹Ï µ‹Íä» «Ö่§ä´Œ»�´ÃÑº¼Å§Ò¹Å§ã¹ÇÑ¹·Õ่ 15 ÊÔ§ËÒ¤Á 2557 ·Õ่¼‹Ò¹ÁÒ 

GS1 SOCIETY

ã¹ª‹Ç§¡ÅÒ§à´×Í¹ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹·Õ่¼‹Ò¹ÁÒ Ê¶ÒºÑ¹ÃËÑÊÊÒ¡Åä´Œ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´
ÍÍ¡áººáÅÐµÑ้§ª×่ÍÁÒÊ¤Íµ GS1 Thailand ¢Ö้¹ â´ÂÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×่ÍÊ‹§àÊÃÔÁ    
áÅÐà»�´âÍ¡ÒÊãËŒ¡Ñº¹Ñ¡ÍÍ¡áºº ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ¹ÔÊÔµ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ áÅÐ»ÃÐªÒª¹·Ñ่Çä»         
ä´ŒáÊ´§¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶áÅÐ¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤� ¾ÃŒÍÁ¡Ñºä´Œ·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡Ê¶ÒºÑ¹Ï  
áÅÐ·ÃÒº¶Ö§¢ŒÍÁÙÅ¤ÇÒÁÃÙŒ áÅÐ»ÃÐâÂª¹�¢Í§ÃÐºººÒÃ�â¤Œ´ÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å GS1     
ÃÇÁ¶Ö§¹Ó¼Å§Ò¹¡ÒÃÍÍ¡áºº·Õ่ä´ŒÃÑº¤Ñ´àÅ×Í¡ÁÒãªŒà»š¹Ê×่ÍÊÑÞÅÑ¡É³�ã¹¡ÒÃ»ÃÐªÒ
ÊÑÁ¾Ñ¹¸�Ê¶ÒºÑ¹Ï µ‹Íä» «Ö่§ä´Œ»�´ÃÑº¼Å§Ò¹Å§ã¹ÇÑ¹·Õ่ 15 ÊÔ§ËÒ¤Á 2557 ·Õ่¼‹Ò¹ÁÒ 

ÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈ ไดรับเงินรางวัล 15,000 บาท                

พรอมประกาศนียบัตรและของที่ระลึกจากทางสถาบันฯ 

ชื่อผลงาน: “นอง Scan”  

โดย นางสาวศิวพร มณีวรรณ 

1 
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GS1 SOCIETY

 Mascot Contest 2014 
  ª×่ÍÁÒÊ¤Íμ GS1 Thailand 

 

ÃÒ§ÇÑÅ Popular Vote ไดรับเงินรางวัล 5,000 บาท  

พรอมประกาศนียบัตรและของที่ระลึกจากทางสถาบันฯ 

ชื่อผลงาน: “Barcody”  

โดย นายกอบสิน ไทรสาหราย 

 

ÃÒ§ÇÑÅÃÍº¤Ñ´àÅ×Í¡ 10 ¼Å§Ò¹ÊØ´·ŒÒÂ ไดรับประกาศนียบัตรและ 

ของที่ระลึกจากทางสถาบันฯ 

1. ชื่อผลงาน “นอง Scan” โดย นางสาวศิวพร มณีวรรณ 

2. ชื่อผลงาน “THE SCANNER” โดย นางสาวทิฆัมพร ตั้งตระกูลพาณิช 

3. ชื่อผลงาน “นองสแกนเนอร Scanner” โดย นายอภิวัฒน เตชะสุริยวรกุล 

4. ชื่อผลงาน “นอง BarCODE” โดย นายอนิรุทธ เอมอิ่ม 

5. ชื่อผลงาน “Mr. GS1” โดย นางสาววราภรณ มามี 

6. ชื่อผลงาน “MR.CODE MAN” โดย นายจักรพงษ พงษสุวรรณ 

7. ชื่อผลงาน “CODE MAN_Scanner” โดย นายวงศนรินทร ถมมา 

8. ชื่อผลงาน “Kody” โดย นายศุภชัย วงศบุตร 

9. ชื่อผลงาน “CODE MAN_Hero” โดย นายวงศนรินทร ถมมา 

10. ชื่อผลงาน “CAN” โดย นางสาวนิรัชพร กอเซ็มมูซอ 

* ผูชนะการประกวดจะไดรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว 

 

โดยจะมีพิธีมอบรางวัลสำหรับรางวัลชนะเลิศและรางวัล 

Popular vote ในงานประชุมใหญสามัญประจำป 2557      

สถาบันรหัสสากล ในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ณ หองแกรนด     

บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท ซ.31 และสำหรับผลงาน     

ที่ผานรอบคัดเลือก 10 ผลงานสุดทายจะแจงผลและติดตอ      

มอบของที่ระลึกใหกับผูไดรางวัลตอไป 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ที่มา: Logistics Digest 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  

ให้ความสำคัญและรวบรวมประเด็นการพัฒนาด้านโลจิสติกส์เข้าไว้ใน          

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้แก่ 

1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน        

มุ่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ด้วยการ 

1.1)  ผลักดันการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ   

1.2)  ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์  

1.3)  พัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟ  

2. การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคง            

ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยมีกลยุทธ์ด้านการพัฒนาความเชื่อมโยงด้าน      

การขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ 

ประกอบด้วยแนวทางสำคัญดังนี้     

2.1)  พัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและ 

  ได้มาตรฐานสากล  

2.2)  ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง  

2.3)  พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์  

2.4) เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน  

  และเขตเศรษฐกิจชายแดน  

ทั้งนี้ การพัฒนาโลจิสติกส์นับเป็นประเด็นที่ท้าทายสำคัญสำหรับนักธุรกิจ

ท้องถิ่นคือ ธุรกิจไทยที่เคยดูแลเฉพาะตลาดขนาดเล็ก และมีการแข่งขันที่       

ไม่ซับซ้อนมากนัก จะสามารถอยู่รอดและเติบโตในตลาดที่มีขนาดใหญ่และ   

ซับซ้อนขึ้นมากได้อย่างไร ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยง 

 

โอกาส 
• การมีตลาดขยายกว้างขึ้นส่งผลให้กิจกรรมทางโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น            

เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการตลอดโซ่อุปทานจนถึงผู้บริโภค 

• ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยเร่ง

พัฒนาตนเอง 

• ผู้ประกอบการให้บริการด้านโลจิสติกส์ (LSPs: Logistics Service 

Providers) รายย่อยของไทยจะได้รับประโยชน์ในระดับ Local Operation/ 

Activities เพราะบริษัท LSPs ต่างชาติยังจําเป็นต้องใช้บริการ LSPs รายย่อย

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลความรู้เพิ่มเติมได้ที่  
ECR Thailand 
โทรศัพท์: 02-345-1196  
เว็บไซต์: www.ecrthailand.com  
Facebook Fan page: ECR Thailand 

กับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การรวมตัวกันอย่างเป็นทางการของ AEC (Asean Economics Community) หรือ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อันใกล้จะถึงนี้ ECR Corner     
จึงขอนำเสนอบทความซึ่ง คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคมและเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    

ECR CORNER

ทิศทางโลจิสติกส์ไทย 

ภายในประเทศเพื่อให้บริการระดับท้องถิ่น แต่คงจะเป็นเพียงระยะเริ่มต้น

เท่านั้น 

 

ความเสี่ยง 
• การรวมกลุ่ม AEC จะส่งผลให้ประเทศไทยและประเทศข้างเคียง         

ในอาเซียนที่สามารถผลิตสินค้าได้คล้ายคลึงกัน ต้องแข่งขันกันอย่างรุนแรง

มากขึ้น ประสิทธิภาพของบริการด้านโลจิสติกส์จะกลายเป็นกิจกรรมสําคัญ     

ที่จะสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน 

• ผู้ประกอบการ LSPs รายย่อยและรายกลางของไทยซึ่งมีเครือข่ายและ

สายป่านสั้นอาจถูกแรงผลักดันให้ต้องรวมกลุ่ม ควบรวมกิจการ ถูกซื้อกิจการ 

หรือในท้ายที่สุดต้องปิดกิจการซึ่งเริ่มเกิดขึ้นบ้างแล้วในปัจจุบัน สาเหตุเพราะ 

LSPs ต่างชาติเข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้การแข่งขันเข้มข้น 

• บุคลากรต่างชาติจะไหลเข้ามาทํางานในไทยมากขึ้น และเกิดการแย่งชิงงาน

และตลาดจากคนไทยในทุกระดับตั้งแต่แรงงานระดับล่างจนถึงตําแหน่ง         

ผู้จัดการ ซึ่งขณะนี้แรงงานไทยมีข้อเสียเปรียบชัดเจนในด้านทักษะการใช้  

ภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบ้าน 

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ภายใต้ภาวะ

แวดล้อมใหม่นี้ แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการปรับตัวของ         

ผู้ประกอบการไทยควรอยู่บนหลักการพื้นฐาน ดังนี้ 

• ยกระดับผู้ประกอบการไทยให้เป็นผู้ประกอบการข้ามชาติ จากการเป็น  

ผู้ผลิตสินค้า (Mere producers) สู่นักธุรกิจ (Businessmen) ซึ่งมีความรู้เรื่อง

ลูกค้า ตลาด และอื่นๆ มีความเป็นสากลและมืออาชีพ ซึ่งจําเป็นต้องปรับทั้ง  

ในแง่ของทัศนคติ ทักษะ องค์ความรู้และความเข้าใจในกลุ่มลูกค้าอย่างแท้จริง 

รวมถึงสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนต่างๆ 

• ส่งเสริมให้ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทยมีโอกาสการเข้าไปควบคุม

ช่องทางการค้าในตลาดคู่ค้าที่สําคัญด้วยมาตรการส่งเสริมทางภาษี           

สิทธิประโยชน์ หรือลักษณะการบุกตลาดที่เหมาะสมกับบริบทในแต่ละประเทศ 

• สร้างพันธมิตรธุรกิจอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ประกอบการในภาคการผลิต 

และ LSPs เพื่อเสริมกําลังในการรุกไปด้วยกัน 

ได้บรรยายถึง “ทิศทางโลจิสติกส์ไทยกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”       
ในงาน Thailand International Logistics Fair 2011 ไว้อย่างน่าสนใจ    
ซึ่งนับเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ มาเผยแพร่ให้สมาชิก GS1 Thailand และ   
ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบอีกครั้ง ดังนี้ 
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BIZ BREAKTHROUGH

¤Ò´ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃ¤ŒÒªÒÂá´¹áµÐ 1 ÅŒÒ¹ÅŒÒ¹ºÒ·ã¹»‚ 2559 ¤Ò´ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃ¤ŒÒªÒÂá´¹áµÐ 1 ÅŒÒ¹ÅŒÒ¹ºÒ·ã¹»‚ 2559¤Ò´ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃ¤ŒÒªÒÂá´¹áµÐ 1 ÅŒÒ¹ÅŒÒ¹ºÒ·ã¹»‚ 2559¤Ò´ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃ¤ŒÒªÒÂá´¹áµÐ 1 ÅŒÒ¹ÅŒÒ¹ºÒ·ã¹»‚ 2559¤Ò´ÁÙÅ¤‹Ò¡ÒÃ¤ŒÒªÒÂá´¹áµÐ 1 ÅŒÒ¹ÅŒÒ¹ºÒ·ã¹»‚ 2559
¡ÒÃ¤ŒÒ¼‹Ò¹ªÒÂá´¹ÊÙ‹µÅÒ´ÍÔ¹â´¨Õ¹ºÙÁµ‹Íà¹×่Í§ 

การคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบานที่ในชวงไตรมาสแรกของป 2557         

การสงออกผานชายแดนของไทยมีมูลคาถึง 1.5 แสนลานบาท เติบโต          

รอยละ 4.7 YoY โดยการสงออกไปเมียนมารผานทางชายแดนขยายตัวถึง      

รอยละ 17.6 YoY ซึ่งดานแมสอดเปนดานที่มีมูลคาการสงออกมากที่สุด            

ในขณะที่กัมพูชาและสปป.ลาวก็เติบโตสูงเชนกันที่อัตรารอยละ 12.5 YoY และ 

8.7 YoY ตามลำดับ แตการสงออกไปมาเลเซียยังหดตัว เนื่องจากการชะลอตัว

ของราคายางพาราในตลาดโลก ดังนั้น เมื่อดูมูลคาการสงออกตามชายแดน 

เฉพาะ 3 ประเทศ (เมียนมาร กัมพูชา และสปป.ลาว) จะเห็นวามีการเติบโต    

ตอเนื่องอยูในแดนบวกมาโดยตลอด สะทอนถึงขีดความสามารถในการแขงขัน

ของสินคาไทยในตลาดเพื่อนบาน  

 

Â¡ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÀÒÂã¹ÀÙÁÔÀÒ¤...Ë¹Ø¹º·ºÒ·¡ÒÃ¤ŒÒ¼‹Ò¹á´¹
ã¹Í¹Ò¤µ 

ในระยะยาว การคาชายแดนยังเติบโตไดตอเนื่อง เนื่องจากประเทศ      

เพื่อนบานของไทย รวมทั้งไทยเองไดมีการปรับตัวในหลายมิติเพื่อรองรับ      

การรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เชน การพัฒนาพื้นที่ชายแดน      

การเชื่อมโยงเสนทางคมนาคม การลดขั้นตอนกระบวนการผานแดน การปรับ

ลด/ยกเลิกภาษี รวมถึงการขยายเวลาเปด-ปดดานตางๆ อันจะเปนกุญแจสำคัญ

ที่ชวยขยายตลาดสินคาไทยใหกวางขวางขึ้นได 

ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาการคาชายแดนควรใชโอกาสจากกรอบความ     

รวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ เชน โครงการพัฒนาความรวมมือ        

ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (The Greater Mekong Subregional 

Economic Cooperation; GMS) และความตกลงวาดวยการคาสินคา          

ของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA) ซึ่งเปน        

เอื้อเฟอขอมูลโดย: ศูนยวิจัยกสิกรไทย 

ã¹»˜¨¨ØºÑ¹ »ÃÐà·Èà¾×่Í¹ºŒÒ¹·Õ่ÁÕ¾ÃÁá´¹µÔ´¡Ñºä·ÂÍÂ‹Ò§àÁÕÂ¹ÁÒÃ� Ê»».ÅÒÇ áÅÐ¡ÑÁ¾ÙªÒ (CLM) ¡ÓÅÑ§¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹µ‹Ò§æ ä»ÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃ็Ç 
à¹×่Í§ÁÒ¨Ò¡·ÔÈ·Ò§áÅÐá¹Ç¹âÂºÒÂ¢Í§»ÃÐà·ÈàËÅ‹Ò¹Õ้·Õ่Ê¹ÑºÊ¹Ø¹áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·ÈÁÒ¡¢Ö้¹ ÃÇÁä»¶Ö§»˜¨¨ÑÂ´ŒÒ¹áÃ§§Ò¹ 
µŒ¹·Ø¹áÃ§§Ò¹ ¤ÇÒÁÍØ´ÁÊÁºÙÃ³�¢Í§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔ áÅÐ¡ÒÃä´ŒÃÑºÊÔ·¸Ô¾ÔàÈÉ¨Ò¡»ÃÐà·È¾Ñ²¹ÒáÅŒÇ àª‹¹ ÊÔ·¸Ô¾ÔàÈÉ·Ò§ÀÒÉÕÈØÅ¡Ò¡Ã
à»š¹¡ÒÃ·Ñ่Çä» (Generalized System of Preferences: GSP) ·Õ่ÅŒÇ¹´Ö§´Ù´à§Ô¹·Ø¹¨Ò¡µ‹Ò§ªÒµÔãËŒäËÅà¢ŒÒÁÒÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×่Í§ äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹      
´ŒÒ¹¾ÅÑ§§Ò¹ ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÅÔµ ¡ÒÃ¡‹ÍÊÃŒÒ§ ¡ÒÃ·‹Í§à·Õ่ÂÇ ¡ÒÃà¡ÉµÃ áÅÐÀÒ¤ºÃÔ¡ÒÃ  

ทั้งนี้ รัฐบาลของประเทศในกลุม CLM ยังไดมีการกำหนดแผนยุทธศาสตร 

ดานเศรษฐกิจและสังคม เพื่อผลักดันเศรษฐกิจของประเทศเหลานี้ใหเติบโต      

ในระดับสูงอยางตอเนื่อง และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศใหดีขึ้น 

อาทิ เมียนมาร มีแผนการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป (2555-2559) โดยตั้งเปาไว

วาจะเพิ่มอัตราการเติบโตของจีดีพีใหอยูที่รอยละ 7.7 ตอป และทำใหจีดีพี        

ตอหัวเพิ่มขึ้น 3 เทาเมื่อเทียบกับปจจุบัน (ตัวเลขจีดีพีตอหัวของเมียนมาร           

ในป 2556 ประมาณการโดย IMF อยูที่ 915 ดอลลารสหรัฐฯตอคนตอป)         

สวน สปป.ลาว มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (2554-2558) 

ซึ่งกำหนดกรอบตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจไวที่รอยละ 8 ตอป และพัฒนาให

ประชากรมีจีดีพีตอหัว (GDP per capita) อยูที่ 1,700 ดอลลารสหรัฐฯ ภายในป 

2558 ในขณะที่ กัมพูชา ไดประกาศแผนยุทธศาสตรพัฒนาพาณิชยกรรมฉบับที่ 3 

(2557-2561) ที่มุงดำเนินวิธีการตางๆ ใหกัมพูชาไดรับผลประโยชนจากการ      

เขารวมเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน และเตรียมพรอมรองรับมาตรการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของรัฐบาลอยางเต็มรูปแบบในอนาคต ทั้งนี้ รัฐบาลกัมพูชาคาดวา     

ในป 2557 เศรษฐกิจกัมพูชาจะขยายตัวไดมากกวารอยละ 7  

นอกจากทั้ง 3 ประเทศที่มีพรมแดนติดกับไทยแลว เวียดนาม ก็เปนอีกประเทศ

ที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักลงทุนจากตางชาติ ไดอยางโดดเดน เนื่องจาก

ประชากรสวนใหญของประเทศอยูในวัยแรงงาน คาแรงยังคอนขางต่ำ และ         

มีการพัฒนาของโครงสรางพื้นฐานอยางตอเนื่อง สงผลใหในชวง 10 ปที่ผานมา 

เวียดนามมีการเติบโตทางเศรษฐกิจถึงรอยละ 6-7 ตอป  

การเติบโตอยางกาวกระโดดของ CLMV ตอกย้ำใหเห็นถึงโอกาสของธุรกิจไทย

ที่จะเขาไปขยายตลาดในประเทศเพื่อนบาน รวมถึงจีนตอนใต ดวยขอไดเปรียบ

ดานที่ตั้งซึ่งอยูใจกลาง เปนศูนยกลางของภูมิภาค มีแนวชายแดนติดตอกับ

ประเทศเพื่อนบานมากกวา 5,000 กิโลเมตร ทำใหสะดวกในการทำการคา

ชายแดน ตนทุนคาขนสงต่ำและเปนแหลงระบายสินคาที่ลนตลาดของไทย       

เพื่อลดผลกระทบของผูประกอบการในชวงที่เศรษฐกิจไทยชะลอตัว นอกจากนี้ 

โครงการลงทุนจากตางชาติที่เขามาใน CLMV ยอมทำใหความตองการใชสินคา

เพื่อการกอสรางและสินคาที่เกี่ยวของอื่นๆ เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะเปนการสนับสนุน     

การสงออกของไทยดวย 

 

¡ÒÃ¤ŒÒ¼‹Ò¹ªÒÂá´¹¢ÂÒÂµÑÇµ‹Íà¹×่Í§ áÁŒã¹ª‹Ç§àÈÃÉ°¡Ô¨âÅ¡¼Ñ¹¼Ç¹  
แมการคาชายแดนของไทยในป 2557 (ม.ค-มี.ค.) จะคิดเปนเพียงรอยละ 6.6 

ของมูลคาการคารวม แตก็มีการขยายตัวอยางโดดเดนมาตลอดในชวงที่ผานมา 

โดยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 5.4 ของมูลคาการคารวมในป 2550 ทั้งนี้ นับตั้งแต          

ป 2554 ที่การสงออกรวมของไทยเริ่มประสบปญหาจากการชะลอตัวของ

เศรษฐกิจโลก เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศคูคาสำคัญของไทยอยาง

สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ทำใหดุลการคาของไทยในรูปเงินบาทอยูในฐานะ

ขาดดุลมาเปนเวลา 3 ปติดตอกัน (ป 2554-2556) ซึ่งเปนภาพที่สวนทางกับ     

ค ว า ม ต ก ล ง ใ น เ รื่ อ ง     

ก า ร ล ด ภ า ษี ที่ อ า เ ซี ย น     

ลงนามในป 2552 โดย    

นับตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2558 

กลุมประเทศ CLMV      

จ ะ ต อ ง ย ก เ ลิ ก ภ า ษี     

การเก็บภาษีนำเขาจาก

สินคาที่ผลิต แตจะมี

สินคากลุมออนไหวกลุม

เล็กๆ ที่ CLMV จะ        

ล ด ภ า ษี น ำ เ ข า เ ห ลื อ    

รอยละ 0 ในป 2561 

เปนตน 
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ขอมูลโดย: สุคนธทิพย วังเอี่ยมเสริมสุข 

Smart Showcase & Outlet Fair 2014 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ที่ผานมา GS1 Thailand ไดเขารวมกิจกรรมในงาน Smart Showcase & Outlet Fair 2014 ณ โรงแรมรัตนาปารค 
จ.พิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 สภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิษณุโลกและสมาคม ATSME โดย GS1 Thailand ไดรวมบรรยาย
ความรูดานบารโคดใหแกผูประกอบการ SME รวมทั้งออกบูธแนะนำแอพพลิเคชัน Smartbar ซึ่งไดรับความสนใจจากผูประกอบการที่เขารวมงานอยางมาก 
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมตางๆ อีกมากมาย 

 

ASEAN MOs Regional Meeting 

GS1 Thailand ไดมีโอกาสเขารวมงานประชุม ASEAN MOs Regional Meeting ที่จัดข้ึน  
เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2557 ที่ผานมา ณ โรงแรม Crowne Plaza Manila Galleria กรุงมะนิลา 
ประเทศฟลิปปนส ซึ่งในการประชุมครั้งน้ีเกิดจากการรวมมือกันระหวาง GS1                         
ในกลุมประเทศที่เปนสมาชิกอาเซียน ไดแก ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส เปนตน โดยมี
จุดประสงคเพ่ืออัพเดตถึงกิจกรรมตางๆ ที่แตละประเทศดำเนินการไปแลว เชน การรวมมือกัน
ระหวางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาซ่ึงอยูภายใตกระทรวงสาธารณะสุข              
ของฟลิปปนส และ GS1 ฟลิปปนส ทำใหเกิดแรงขับเคล่ือนในการผลักดันมาตรฐานของ     
GS1 Standard เขาสูสินคาทุกสินคาท่ีตองการการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน             
คณะกรรมการอาหารและยา 

 การนำมาตรฐานท่ีเปนสากลเขามาใชนั้นจะชวยลดระยะเวลาในการจัดการสินคา          
ไมวาจะเปนการเคลียสินคาออกจากทา การจัดการสินคาเพ่ือนำมาขาย เพ่ิมประสิทธิภาพ    
การตรวจสอบยอนกลับในกรณีที่สินคามีปญหาเกิดขึ้น ลดความเส่ียงจากการเกิดอันตราย        
ที่จะมีขึ้นกับผูบริโภคไดอยางทันทวงที 

 

Ê¶ÒºÑ¹ÃËÑÊÊÒ¡ÅÃ‹ÇÁºÃÃÂÒÂ¾ÔàÈÉÀÒÂãμŒËÑÇ¢ŒÍ  

“Challenge to Supply Chain Applications–RFID Standards” 

สถาบันรหัสสากลรวมเปนวิทยากรในการบรรยายพิเศษภายใตหัวขอ “Challenge to Supply Chain Applications–RFID Standards” ของโครงการ
พัฒนามาตรฐานดานโลจิสติกสของประเทศไทยเพ่ือรองรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดขึ้นโดย สถาบันวิทยาการโซอุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ซึ่งไดรับมอบหมายจาก สำนักโลจิสติกส กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม ใหเปนที่ปรึกษาสำหรับกลุมอุตสาหกรรมที่สนใจ
เขารวมโครงการในการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถทางดานโลจิสติกส พรอมทั้งสงเสริมมาตรฐานสำหรับสินคา บริการ และกระบวนการโลจิสติกส
ตลอดโซอุปทานภาคอุตสาหกรรม เพ่ือใหเกิดการยกระดับมาตรฐานดานกระบวนการโลจิสติกสตลอดโซอุปทานสูระดับสากล โดยประยุกตใชเทคโนโลยี 
RFID ในกระบวนการโลจิสติกสและซัพพลายเชน ใหสามารถตอบสนองกับความตองการในการนำเทคโนโลยีเขามาเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ        
ทั้งในกระบวนการผลิต การจัดการคลังสินคา การขนสง ตลอดจนการตรวจสอบยอนกลับสินคาในกระบวนการผลิต และกฎหมายขอบังคับตางๆ               
ในเทคโนโลยี RFID 

F i 2014

Smart Showcase & Outlet Fair 2014 

ASEAN MOs Regional Meeting 
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ËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃÍºÃÁ µØÅÒ¤Á – ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557  
เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนบารโคด สามารถนำหลักเกณฑขอกำหนดตางๆ ของการสรางและการนำบารโคดไปใชอยางถูกตอง เปนไปตาม

มาตรฐาน ทางสถาบันฯ จึงกำหนดใหสมาชิกรายใหมทุกราย ตองผานการอบรม การประยุกตใชบารโคดมาตรฐานสากล GS1 ในการบริหารจัดการสินคาให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับสมาชิกรายใหม ลงทะเบียนและเขาอบรมภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันรับอนุมัติเปนสมาชิก 

TRAINING BUZZ

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´×Í¹µØÅÒ¤Á – ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 ´Ñ§¹Õ้ 

*สมาชิกเกาที่สมัครเกิน 1 ป หากตองการเขารวมอบรมเสียคาใชจายทานละ 500 บาท 
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ความรูเบื้องตนการใชมาตรฐานสากล 
GS1 Barcode ในธุรกิจ 
 
  
 
การประยุกตใชบารโคดมาตรฐานสากล 
GS1 ในการบริหารจัดการสินคาใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 
บารโคดมาตรฐานสากล GS1-128  
ในการบริหารจัดการการขนสงและ 
โลจิสติกสเพื่อการสืบยอนกลับ  
 
 
  
การบริหารจัดการคลังสินคา 
และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในคลังสินคา 
 
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน 
ประสบการณที่ประเทศสิงคโปร 
 
 
 
 
 

-  แนะนำเกี่ยวกับ GS1 และ สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) 
-  ภาพรวมของระบบมาตรฐานสากล GS1 
-  ประโยชนการใชบารโคดมาตรฐานสากล GS1 
-  สิทธิประโยชนในการสมัครสมาชิกสถาบันรหัสสากล 
 
 
-  บารโคดมาตรฐานระบบ GS1 
-  โครงสรางเลขหมายบารโคดมาตรฐาน GS1 System 
-  GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14  
 การกำหนดเลขหมายประจำตัวสินคา 
-  สิทธิประโยชนสำหรับสมาชิก 
 
-  บารโคดมาตรฐาน GS1-128 
-  GS1- 128  Application Identifiers (AI’s) 
-  การใชงานบารโคดมาตรฐาน GS1-128 
-  หลักการจัดการซัพพลายเชนเบื้องตน 
 
 
- การบริหารคลังสินคา 
- การนำเทคโนโลยีเขามาเพิ่มประสิทธิภาพในงานคลังสินคา 
- การคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 
- GS1 Singapore 
- National RFID Center 
- Laundry Network 

 

25 พฤศจิกายน 
 
 
 
 
 

2,9,16  
กันยายน 

 

 

 

31 ตุลาคม 

25 พฤศจิกายน 

23 ธันวาคม 

 
 

TBC 

 

 

13-15 

พฤศจิกายน  
 

 
บุคคลทั่วไป : ฟรี 

 
 
 
  

สมาชิก GS1 :  ฟรี*  
บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท 

 
 
 
 
 

สมาชิก GS1 :  ฟรี*  
บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

สมาชิก GS1/RFID/ 
สภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย :   
35,900 บาท 

บุคคลทั่วไป : 37,900 บาท 
 
 

Ê¶ÒºÑ¹ÃËÑÊÊÒ¡ÅÃ‹ÇÁºÃÃÂÒÂ¾ÔàÈÉÀÒÂãµŒËÑÇ¢ŒÍ  

“Challenge to Supply Chain Applications–RFID Standards” 
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Â¡ÃÐ´ÑºÁÒµÃ°Ò¹âÃ§ÊÕ¢ŒÒÇä·ÂÊÙ‹ÊÒ¡Åà¾×่ÍãËŒä·Âà»š¹ 

ทั้งนี้ สถาบันอาหาร ไดนำ มอก. 2581-2556 โรงสีขาว มาดำเนินการ 

เพื่อสรางการรับรูใหผูประกอบการโรงสีกลุมเปาหมาย โดยไดรับสมัคร

โรงสีขาวเพื่อนำรองดำเนินการ ซึ่งจะไดรับความชวยเหลือจาก

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในการคัดเลือกโรงสีที่มีความพรอม   

เปนกลุมนำรองเขาโครงการระยะแรกเพื่อสรางโรงสีตนแบบขึ้นมา      

ในแตละจังหวัด จากนั้นจะสนับสนุนใหผูประกอบการโรงสีอื่นๆ          

ใหเขาสูระบบมาตรฐานในลำดับตอไป ขณะเดียวกันยังใชโอกาสนี้

เปนการเตรียมความพรอมใหกับโรงสีขาวชุมชน และโรงสีขาวขนาดเล็ก

ในดานการบริหารจัดการ และการผลิต ตอไป 

นอกจากนี้ แนวทางการสรางมาตรฐานระบบบริหารจัดการและ   

การผลิตใหแกโรงสี และการยกระดับการสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ

จากขาวนั้น นับเปนสวนหนึ่งของการกาวสูการเปนครัวคุณภาพของโลก 

ขณะเดียวกันยังชวยเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) และขยายตลาดคาขาวของไทยออกไปสูตลาดคาขาวโลก     

ดวยมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล โดยในป 2556 ไทยสงออก

ขาว 6.6 ลานตัน ดวยมูลคาราว 133,000 ลานบาท และในป 2557 นี้  

ขอมูลจากสมาคมผูสงออกขาวไทยคาดหมายปริมาณสงออกขาวอยูที่ 

9.0 ลานตัน คิดเปนมูลคา 4,750 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 150,000 

ลานบาท เลยทีเดียว 

สำหรับการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑจากขาวเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 

สถาบันอาหารก็ยังคงดำเนินการอยางตอเนื่องตั้งแตป 2555-2557 

ภายใตโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยใหเปนครัวคุณภาพ

ของโลก (Thailand Food Quality to the World) ซึ่งขณะนี้อยูระหวาง

การดำเนินโครงการและจะมีการเผยแพรออกสูสาธารณชนในชวง     

ตนเดือนสิงหาคมนี้ 
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เอื้อเฟอขอมูลโดย: สถาบันอาหาร 

¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁä´Œ¾Ñ²¹ÒÁÒµÃ°Ò¹ÃÐºººÃÔËÒÃ§Ò¹¤Ø³ÀÒ¾ÊÓËÃÑºâÃ§ÊÕ¢ŒÒÇä·Âà¾×่ÍºÙÃ³Ò¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ¤ÃÑÇä·ÂÊÙ‹¤ÃÑÇâÅ¡   
Â¡ÃÐ´Ñº¢ŒÒÇä·ÂãËŒÁÕ¤Ø³ÀÒ¾áÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂµÅÍ´Ë‹Ç§â«‹ÍÒËÒÃ ÊÃŒÒ§¡ÒÃÂÍÁÃÑºã¹ÃÐ´ÑºÊÒ¡Å ËÇÑ§à»š¹ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§¡ÒÃ¤ŒÒ¢ŒÒÇ    
ã¹ÍÒà«ÕÂ¹ «Ö่§¨ÐàÃÔ่ÁãªŒÁÒµÃ°Ò¹ ÁÍ¡. 2581-2556 ¡ÑºâÃ§ÊÕ·Õ่ÁÕ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ â´ÂÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÁÒµÃ°Ò¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¨Ð¼ÊÒ¹ÃÐºº 
ISO 9000 ¡Ñº GMP à¢ŒÒ´ŒÇÂ¡Ñ¹ 

“¤ÃÑÇ¤Ø³ÀÒ¾¢Í§âÅ¡” 

การยกระดับมาตรฐานขาวสารไทยเพื่อใหเกิดความปลอดภัย        

แกผูบริโภค เปนโครงการที่บูรณาการรวมกันของกระทรวงตางๆ           

ที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมความพรอมสูมาตรฐานอาเซียน โดยที่ประเทศไทย   

มีความตองการจัดตั้งเขตพิเศษการคาขาวอาเซียน เพราะดวย            

ความพรอมในดานการผลิต เทคโนโลยี การขนสง และการบริการ

ทางการเงินที่มีความทันสมัย พรอมที่จะเปนศูนยกลางการคาขาว     

ในอาเซียน เพื่อออกไปสูตลาดคาขาวโลกดวยมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ

ในระดับสากลในการพัฒนาการผลิตและการเพิ่มมูลคาสินคาขาว

ตลอดหวงโซอาหาร โดยจะมีการพิจารณาทบทวนกฎระเบียบมาตรฐาน

ดานคุณภาพความปลอดภัยของสินคาขาว ตั้งแตแหลงเพาะปลูก โรงสี 

สถานที่บรรจุ และมาตรฐานผลิตภัณฑ อยางเปนรูปธรรม  

ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม (สมอ.) จึงจัดทำมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

สำหรับโรงสีขาว หรือ มอก.2581-2556 ซึ่งเปนมาตรฐานที่ผสมผสาน

ระหวางมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 และหลักเกณฑ

และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ Good Manufacturing Practice 

(GMP) โดยไดประกาศตั้งแตเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ที่ผานมา และ

ไดเตรียมความพรอมในการดำเนินโครงการรวมกับหนวยงานภาครัฐ

และเอกชนที่เกี่ยวของไวแลว ไดแก กรมการขาว สมาคมโรงสีขาวไทย 

สมาคมผูสงออกขาวไทย คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินคาเกษตร

ลวงหนาแหงประเทศไทย (เอเฟท) และสถาบันอาหาร โดยไดเริ่ม

ดำเนินการนำรองตั้งแตตนป 2557 มีเปาหมายที่จะสงเสริมใหโรงสีขาว

โดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดใหญที่เจาของเปนคนรุนใหม ซึ่งมี

ความพรอมที่จะพัฒนามาตรฐานระบบบริหารงานและการผลิต         

ใหมีคุณภาพที่สูงขึ้นในป 2557 โดยปจจุบันมีผูประกอบการโรงสีขาว

ทั่วประเทศรวม 38,437 โรง สวนใหญเปนโรงสีขนาดกลางและ      

ขนาดเล็ก 
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