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สวัสดีปีใหม่ 2556

ประวิทย์ โชติปรายนกุล
ผู้อ�ำนวยการสถาบันรหัสสากล

ปีใหม่ 2556 ตรงกับปีนักษัตรงูเล็ก มาพร้อมกับความ
หวังว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งธนาคารแห่ง
ประเทศไทยคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตราว 4.6 – 4.7 %
วารสาร GS1 ฉบับนี้ มีสาระเรือ่ งราวทีน่ า่ สนใจ ได้แก่
มาตรฐาน GS1 Global Product Recall ในการเรียกคืน
ผลิตภัณฑ์ GS1 MobileCom : Extended Packaging Standard
สีสันจากงานประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีสถาบันรหัสสากลงาน
ประชุม GS1 Asia-Pacific Regional Forum 2012,ติดตามความ
เคลื่อนไหวของแวดวงสุขภาพ LogHealth,โครงการบาร์โค้ด     
สู่ภูมิภาค และอีกมากมาย
AEC ใกล้เข้ามาแล้ว ตอกย�้ำให้เราหันมาเร่งพัฒนา
บุคลากรและองค์กรให้ก้าวหน้า ทันสมัย และขับเคลื่อนไปข้าง
หน้ า ด้ ว ยความรู ้ แ ละประสบการณ์ สถาบั น รหั ส สากล
(GS1 Thailand) ยินดีให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำเกี่ยวกับบาร์โค้ดและ
มาตรฐาน GS1 แก่ทา่ น รวมทัง้ บริการจัดฝึกอบรมทัง้ ทีส่ ถาบันฯ
หรือจัดในองค์กรของท่าน
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Global GS1

ณ เมืองปาลาวัน ประเทศฟิลิปปินส์
29 ต.ค. – 2 พ.ย. 2555

GS1 Asia Pacif ic Regional Forum 2012

เป็นงานประชุมส�ำหรับประเทศสมาชิก GS1 (GS1 Member Organization)
เพื่ อสรุ ป ผลการด� ำ เนิ นงานและแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารเทคโนโลยีต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับ GS1 ของแต่ละประเทศในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ ส�ำหรับในปี ค.ศ.
2012 ที่ผ่านมานั้นได้จัดขึ้น ณ.เมืองปาลาวัน ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีประเทศ
เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 16 ประเทศ ซึ่ง GS1 Thailand ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วม
ในงานประชุมดังกล่าวด้วย
ในงานประชุม GS1 Asia Pacific Regional Forum 2012 ในครั้งนี้
ได้มีการน�ำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุดของมาตรฐานสากล GS1 Systems
ต่างๆ ที่น่าสนใจมากมายโดยมีรายละเอียดดังนี้
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GS1 Product Recall  

คือ เครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อ
ผ่านเว็บเพื่อให้คู่ค้าทางธุรกิจสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลการเรียกคืน
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นย�ำ และมีความปลอดภัยในการใช้
ข้อมูลด้วยมาตรฐานการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ของ GS1 สามารถน�ำมาใช้กับ
บริษทั ในอุตสาหกรรมทุกประเภทและทุกขนาด มาตรฐาน Recall ของ GS
1นี้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาในเรื่องความปลอดภัยในตัวผลิตภัณฑ์
และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการเติมเต็มและขยายขอบเขตจากมาตรฐาน
GS1 Traceability นอกจากนี้ยังเป็นการท�ำงานร่วมกันในเรื่องต่างๆ
ที่สอดคล้องตามระบบมาตรฐานสากล GS1 เช่น GDSN, EPCIS ,B2C
,Mobile com และ eCOM เป็นต้น

Global Data Synchronisation Network (GDSN)

เป็นระบบฐานข้อมูลในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างอัตโนมัติ และมีความ
ต่อเนื่องของข้อมูลตามมาตรฐานภายในและระหว่างองค์กร เชื่อมต่อ
ข้ อ มู ล ระหว่ า งคู ่ ค ้ า ผ่ า นเครื อ ข่ า ยการท� ำ งานร่ ว มกั น (Network of
Interoperable GDSN) ในปัจจุบัน มีฐานข้อมูล GDSN29 แห่ง ที่ได้รับ
การรับรองในการสนับสนุนมาตรฐานของ GS1 GDSN ใน 154 ประเทศ
ทั่วโลก มีสินค้าที่ได้รับการลงทะเบียนด้วยรหัสสินค้า GTIN มากกว่า 10.5
ล้านรายการ และคู่ค้ามากกว่า 25,000 บริษัท กุญแจส�ำคัญที่ใช้ในการ
เข้ า ถึ ง GDSN (GDSN  Key) ประกอบด้ ว ย GTIN GLN และ
ตลาดเป้าหมาย (Target  Market)  โดยจ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่มีคุณภาพ  
คุณภาพข้อมูล (Data quality)  คือ การประเมินความน่าเชื่อถือ
ของข้ อ มู ล และความเหมาะสมเพื่ อ น� ำ ไปใช้ ใ ห้ ต รงตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ก�ำหนด  โดยพิจารณาจากความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความสอดคล้อง
ความถูกต้อง ความเป็นมาตรฐาน มีความเฉพาะตัวไม่ซ�้ำ  และสามารถ
เชือ่ มโยงกับระบบงานทีใ่ ช้งานอยูไ่ ด้จริง  ซึง่ หากน�ำข้อมูลทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ภาพไป
ใช้จะส่งผลให้ความเชื่อถือขององค์กรลดน้อยลง เสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย
เพิ่มต้นทุนการผลิต คาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้าผิดพลาด
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GEPIR : Global Electronic Party Information Registry

เริ่ ม ใช้ ค รั้ ง แรกในปี พ.ศ. 2542 โดย GS1 France, GS1
Sweden และ GS1 Switzerland โดยสร้างฐานข้อมูลสมาชิก เพื่อให้
สามารถตรวจสอบข้ อ มู ล สมาชิ ก ของ GS1 ผ่ า นหน้ า จอเว็ บ ไซต์
ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมเครือข่ายทั้งหมด 108 ประเทศ  GEPIR
อยู ่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ของประเทศสมาชิ ก (MO’s : Member
Organizations) โดยสมาชิกและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลได้
โดยผ่านทางหน้าจอเว็บไซต์ ด้วยการใส่เลขหมายบาร์โค้ดของสินค้าเพือ่ หา
ต�ำแหน่งที่ตั้ง คือ GLN: Global Location Number  ชื่อบริษัทและรายชื่อ
ผู้ติดต่อที่เป็นผู้ผลิตสินค้า  โดยแต่ละประเทศสมาชิกจะเป็นผู้ส่งข้อมูล
สมาชิกไปที่ส�ำนักงาน GS1 Global เพื่อท�ำการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย
อยู่เสมอ  ประเทศสมาชิกทั้งหมดที่มีเครือข่าย GEPIR มีจ�ำนวน 108
ประเทศโดยมี 64 ประเทศ ดูแลโดย GS1 Global ส่วนอีก 44 ประเทศดูแล
โดยประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ และอีก 3 ประเทศ ยังไม่มีการใช้งาน  
ปัจจุบัน GEPIR ใช้เวอร์ชั่น 3.1/3.2 โดยในอนาคตก�ำลังจะปรับมาใช้
เวอร์ชั่น 4.0 โดยจะมีการปรับให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประโยชน์ของการจัดท�ำข้อมูลตามหลัก GS1

•  เป็นชุดปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติภายในองค์กร
•  เป็นคู่มือเพื่อช่วยในการด�ำเนินงานภายในองค์กรที่มีคุณภาพ
•  เป็นชุดทั่วไปของหลักการในการติดต่อร่วมกันกับคู่ค้า
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GS1 Society

งานประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2555
สถาบันรหัสสากล
อี ก ครั้ ง ที่ เ หล่ า สมาชิ ก สถาบั น รหั ส สากล (GS1 Thailand)
ได้มาพบปะกันปีละครั้งในงานประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2555 สถาบัน
รหัสสากล เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2555 ณ.โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการและ
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ในงานมีบู้ธนวัตกรรมความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
บาร์โค้ดและ EPC/RFID ให้ชมมากมาย บนเวทีมีการรายงานบทสรุปการ
ด�ำเนินงานปีที่ผ่านมา และแผนการด�ำเนินงานของปีต่อไป รวมทั้งพิธี
มอบรางวัลโครงการประกวดออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ประจ�ำปี
2554 และอีกไฮไลท์ของงานเป็นการเสวนาในหัวข้อ “ก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างมั่นใจด้วยระบบมาตรฐานสากล GS1
(บาร์โค้ดGDSN MobileCom) และ เทคโนโลยีหมึกอัจฉริยะ Graphene
/RFID เพื่อการพัฒนาและบริหารซัพพลายเชนอย่างต่อเนื่อง” โดยวิทยากร
รับเชิญ 4 ท่านคือ ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล, ดร.อดิสร เตือนตรานนท์,
คุณจ�ำรัส สว่างสมุทรและคุณประวิทย์  โชติปรายนกุล มีสาระที่น่าสนใจ
อย่างยิ่ง
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คุณประวิทย์ โชติปรายนกุล ผู้อ�ำนวยการสถาบันรหัสสากล
(GS1 Thailand) ได้กล่าวถึงความส�ำคัญของมาตรฐานสากล GS1 เมือ่ ไทย
เข้าสู่ AEC ว่า “ ในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) นั้น
บทบาทของระบบมาตรฐานสากล GS1 GDSN MobileCom จะยิ่งทวี
ความส�ำคัญเนือ่ งด้วย ระบบ GS1 เป็นมาตรฐานสากลหนึง่ เดียวในโลกทีใ่ ช้
มากที่สุดใน 111 ประเทศทั่วโลก เมื่อเราใช้บาร์โค้ดมาตรฐานนี้สามารถ
ส่งสินค้าไปได้ในทุกห้างสรรพสินค้าและทุกประเทศ ในการใช้บาร์โค้ด เรา
ควรใช้เป็นแบบหนึ่งสินค้าต่อหนึ่งบาร์โค้ด เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนต่อ
ผู้ค้า แต่ถ้าสินค้านั้นมีการเปลี่ยนแปลงสี ขนาดก็ควรใช้รหัสบาร์โค้ดใหม่
บาร์ โ ค้ ด ไม่ ไ ด้ เ พี ย งแค่ น� ำ มาติ ด บนสิ น ค้ า เพื่ อ ส่ ง ขายในห้ า งเท่ า นั้ น
แต่บาร์โค้ดยังมีประโยชน์ชว่ ยให้เราบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้ นอกจาก
นีย้ งั สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้วา่ สินค้านัน้ ผลิตเมือ่ ไหร่ ผลิตให้กบั ใคร
ส่งไปที่ไหน ตัวอย่างที่บาร์โค้ดช่วยในการตรวจสอบย้อนกลับ อย่างสินค้า
อาหารหนึ่ง เกิดการรั่วของท่อส่งน�้ำมันท�ำให้น�้ำมันเข้าไปผสมกับอาหาร

ผู้ผลิตก็ท�ำการตรวจสอบว่า สินค้าล็อตไหนบ้างที่ผลิตในช่วงที่เกิดการรั่ว
ของท่อน�้ำมัน สินค้าล็อตนั้นส่งไปที่ไหนบ้าง ก็ท�ำการเรียกคืนสินค้า
ล็อตนั้นๆกลับมา หรือที่เราเรียกกันว่า Recall จะเห็นได้ว่า ผู้ผลิตรายนี้
เมื่อใช้บาร์โค้ดที่เป็นมาตรฐานและมีระบบรองรับที่ดี ก็ไม่ต้องเรียกคืน
สินค้าทั้งหมด แต่สามารถเรียกคืนเฉพาะล็อตได้ ส่งผลให้เกิดความเสีย
หายน้อยลง
นอกจากบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1 แล้ว ยังมีสญั ลักษณ์อนื่ อีก เช่น
QR Code ที่ส่วนใหญ่ใช้ในสื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ DataMatrix
ที่นิยมใช้ในทางการแพทย์ ในตอนนี้ GS1 ทั่วโลกมีแผนที่จะน�ำสัญลักษณ์
นี้มาใช้ร่วมกันและน�ำมาใช้แทนบาร์โค้ดในอนาคต เพราะมีประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภค ผู้ผลิตและผู้ค้าเนื่องจากจะสามารถจัดเก็บข้อมูลได้มาก เมื่อเรา
สแกนสั ญ ลั ก ษณ์ นี้ บ นสิ น ค้ า จะบ่ ง บอกถึ ง สถานที่ ผ ลิ ต รายละเอี ย ด
ของสินค้า เราจะสามารถดูได้วา่ สินค้านีเ้ หมาะกับเราหรือไม่ เช่นถ้าเราเป็น
ความดันโลหิตสูงจะใช้ผลิตภัณฑ์นไี้ ด้หรือไม่ เป็นประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจ
เลือกผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจซื้อ ซึ่งตอนนี้เรายังติดปัญหาแง่ของอุปกรณ์
เครื่องสแกนที่ใช้ยังเป็นแบบเลเซอร์ยังไม่สามารถสแกนสัญลักษณ์นี้ได้
ส�ำหรับแผนของ GS1 Thailand ในปีหน้านี้ คือ การน�ำหมายเลข

GTIN ของสมาชิกทั้งหมดกว่า 9,700 รายมาอยู่ในระบบแล้วเผยแพร่ในรูป
แบบของแอพพลิเคชั่นมือถือ หรือ MobileCom เมื่อใช้แอพพลิเคชั่น
ดังกล่าวสแกนสินค้าจะแสดงข้อมูลว่าสินค้านั้นมี GTIN หมายเลขอะไร
ผลิตจากที่ไหน ข้อมูลการติดต่อรวมถึง website และทาง GS1 ยังเสริม
เรื่องของความปลอดภัยของสินค้า เช่น สรรพคุณ วิธีใช้ ซึ่งเรื่องของ
ความปลอดภัยก็ถือเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ
การปรั บ ตั ว ของผู ้ ป ระกอบการ ควรจะปรั บ มาใช้ บ าร์ โ ค้ ด
มาตรฐานสากล GS1 เพือ่ ลดความยุง่ ยากและประหยัดเวลา หากใช้บาร์โค้ด
ผิด เมือ่ ส่งออกสินค้าไปก็อาจจะเสียเวลามาก หรืออาจถูกส่งกลับ เกิดความ
เสียหายไม่คุ่มค้าเพียงเพราะบาร์โค้ดที่น�ำไปใช้ไม่ได้มาตรฐาน ส�ำหรับ
มาตรฐานที่ถูกต้องนั้น ผู้ประกอบการสามารถขอค�ำปรึกษา หรือส่งมาให้
ทาง GS1 ตรวจสอบได้
ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ผู้อ�ำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านโลจิสติกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวถึง ระบบ   
Logistic และ Supply Chain เมื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)
“AEC ในภาคธุรกิจ เจตนาให้เกิดเค้กก้อนใหญ่ขึ้นในแง่ความ
ต้องการสินค้า เปิดเสรีอาเซียนต้องการให้สินค้าและแรงงานเคลื่อนโดย
ไม่มีพรมแดน อนุญาตให้ลงทุน ให้มาท�ำงานด้วย ตลาดสินค้าไทย
ระดับกลางๆเป็นที่ต้องการของประเทศเพื่อนบ้านจะขยายตัวมากขึ้น
เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าอุปโภคบริโภค ฯลฯ และระบบโลจิสติกส์ใน
แถบอาเซียนจะเป็นทางบกกับทางทะเล ซึ่งในอดีตจะใช้ทางอากาศกับทาง
ทะเลเราจึงต้องเตรียมความพร้อมในอนาคตที่จะมีถนนเส้นทางใหม่ๆ
เชื่อมเมืองส�ำคัญของอาเซียน เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ตลาดใหญ่ขึ้น
ที่น่าสนใจอย่าง พม่า ลาว อินโดนีเซีย ที่เป็นดาวรุ่ง ฟิลิปปินส์จะเข้ามาใน
ตลาดแรงงาน เพราะพูดภาษาอังกฤษได้ดี
…ระบบมาตรฐานสากลGS1  อยากเห็นสต๊อกของเราอยู่ตรง
ไหนบ้าง เวลาส่งสินค้าไปที่ลูกค้าสามารถส่งได้หลายๆโลเคชั่น ปี 2558
ความเจริญจะกระจายวงกว้างขึ้น จะครอบคลุมทีละเมือง บริษัทใหญ่จะใช้
เทคโนโลยีต่างๆ เช่น 3 CloudTech Mobile Tech ใช้ 3G และ 4G
ใช้ติดตามสถานะของสินค้า ท�ำระบบกับคู่ค้า ไบโอเซ็นเซอร์ใช้ในระบบ
โลจิสติกส์ ทัง้ นีป้ ระเทศในอาเซียนมีพฒั นาการความสามารถทีแ่ ตกต่างกัน
โรงงานในต่างประเทศจะลงทุนให้เหมือนเราน่าจะยาก เราต้องลงทุน
พัฒนาประเทศเพื่อนบ้านให้ดีขึ้น ต้องให้ต่างประเทศท�ำตามเรา คาดว่าจะ
เกิด Supply Chain Realignment บางธุรกิจที่เราเป็นต้นน�้ำ อาจจะย้าย
ฐานการผลิตไปบางประเทศ จึงต้องวางระบบใหม่ ติดตั้งระบบต่างๆ
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อาจเกิดเรื่องการขโมยของ ฯลฯ ระบบ GPS และ RFID ก็ต้องปรับใช้
ส�ำหรับการเตรียมตัววางรูปแบบใหม่ หากไม่มีการปรับเปลี่ยน ก็
เตรียมปิดกิจการได้เลย สินค้าข้ามแดนทางบกหากเราไม่มีระบบ
ติดตามและสืบย้อนกลับได้ เราจะไม่สามารถติดตามอะไรได้เลย
บริษัทใหญ่ๆเริ่มให้ความส�ำคัญโลจิสติกส์ในด้าน Software กันแล้ว”
คุณจ�ำรัส สว่างสมุทร ผู้อ�ำนวยการสถาบันส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางเทคโนโลยี อาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “หลายคนอาจยังไม่รู้จักเทศโนโลยีอาร์เอฟ
ไอดี หากคุณได้ใช้บัตรรถไฟฟ้าหรืออีซีพาสนั้น แสดงให้เห็นว่าท่าน
ได้เริ่มใช้ RFID แล้ว หลายคนอาจสงสัย RFID ย่อมาจากอะไร RFID
ย่อมมาจาก Radio Frequency Identification หรือการบ่งชีต้ วั ตนด้วย
คลื่นวิทยุ เช่น หากเรามีอุปกรณ์หนึ่งชิ้น และป้ายข้อมูล จะสามารถ
บอกข้อมูลในอุปกรณ์นั้นได้ว่ามันคืออะไร โดยการส่งคลื่นวิทยุไป
ความแตกต่างขั้นพื้นฐานของบาร์โค้ด ถ้าต้องการอ่านข้อมูลบาร์โค้ด
จะต้องมี reader แล้วสแกนไปที่ป้ายข้อมูล จะต้องเห็นด้วยตาถึงเห็น
อ่านข้อมูลได้ แต่ถ้า RFID สามารถอ่านได้หากมีอะไรขว้างกัน หรืออยู่
ในระยะที่อ่านได้โดยที่ไม่ต้อง นี่คือคุณสมบัติที่ดีกว่าบาร์โค้ด แต่
ข้อด้อยก็คือ ราคาสูง แต่ก็สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในหลายๆ อย่าง
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สิ่งที่เป็นอุปสรรคคือ คลื่นวิทยุไม่สามารถอ่าน โลหะ น�้ำ หรืออาหาร
ที่ยังมีเนื้อเยื้ออยู่ หลักการง่ายๆ ของการท�ำงานของ RFID คือ
ตัวป้ายวงจร (tag) ทีม่ ขี ดลวดหรือเรียกว่าเสาอากาศ จะมีชปิ 1 ตัวโดย
ตัวนี้จะไม่ท�ำงานเลย แต่ถ้าเอาตัว Reader ไปยิง ตัว Reader จะส่ง
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จะแปลงคลื่นให้เป็นพลังงานและประมวลผล เช่น
ถ้าต้องการยิงข้อมูลไปแล้วช่วยส่งตัวเลขของ GTIN กลับมา นั้นคือ
หลักการท�ำงานง่ายๆ นัน้ แสดงว่า rfid สามารถใช้งานร่วมกับบาร์โค้ด
ได้โดยแก้ปญั หาในข้อด้อยของบาร์โค้ด ตัวเทคโนโลยีเองยังมีอปุ สรรค
ไม่สามารถท�ำงานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
การก่อตั้งขอ RFID มี 5 หน่วยงาน คือ ส�ำนักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยและ
พัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
สมาคมสมองกลผังตัวไทย โดยเชื่อว่า 5 หน่วยงาน จะสามารถช่วย
เรื่อง Supply Chain และผู้ผลิตให้มีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยงาน
ได้มากขึ้น สิ่งที่ช่วยได้อย่างยิ่ง เช่น ระบบคลังสินค้า ช่วยในการ
ติดตาม (Tracking) ตัดสต็อก การน�ำกลับมาใช้ใหม่ โดยวิธีนี้ท�ำให้
ต้นทุนการใช้งานถูกลง ด้านทางด้าน Warehouse Management

และ Real Time Management โดยสามารถทราบถึงต�ำแหน่งของสินค้าใน
โรงงานโดยที่ไม่ต้องไปค้นหา ทางด้านการขนส่ง สามารถตรวจสอบสินค้า
ที่อยู่บนรถบรรทุกได้ตั้งแต่ต้นทาง ถึงปลายทาง โดยวิธีนี้สามารถลดความ
สูญเสียได้ ทางด้านการแพทย์ ทีใ่ ช้สายรัดข้อมือ (Wristband) ทีบ่ รรจุขอ้ มูล
ของคนไข้ทใี่ ช้เทคโนโลยี RFID จะท�ำให้ทราบข้อมูลได้โดยไม่เกิดข้อผิดพลาด
เครื่องมือแพทย์ท่ีใช้ในโรงพยาบาลที่สามารถทราบถึงสถานที่ของสินค้า
ป้องกันไม่ให้เกิดการสูญหายได้ อีกทั้งยาก็สามารถใช้เทคโนโลยีได้เช่น
เดียวกัน ทางด้านการเกษตรและปศุสัตว์ การน�ำป้าย (Tag) มาติดที่สัตว์
หรือฉีด RFID ในตัวสัตว์ เพื่อประโยชน์ในการ สืบย้อนกลับสินค้า ทาง
ด้านธุรกิจการบิน จะใช้ในเรื่องตู้คอนเทนเนอร์ (Container) ทางด้านธุรกิจ
การเงิน การใช้บัตรสมาร์ทพาส บรรจุเงินหรือหักเงินในบัตร ทางด้านการ
ศึกษา โดยในห้องสมุด ได้น�ำเทคโนโลยีนี้น�ำไปติดที่หนังสือ โดยสามารถ
เช็คสถานที่ของหนังสือภายใน ห้องสมุด ทางด้านอุตสาหกรรม การ
เพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ที่สามารถสืบย้อนกลับในสายงานผลิตได้หาก
ต้องการตรวจสอบสินค้าในข้อผิดพลาด และในปัจจุบันนี้ร้านทองก็น�ำ
เทคโนโลยีไปใช้มากขึ้น โดยน�ำ RFID มาผูกกับทอง สามารถเช็คจ�ำนวน
สินค้าได้เช่นเดียวกัน ใน ณ ปัจจุบนั มีการพัฒนาเทคโนโลยีการสือ่ สารระยะ
ใกล้ในสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆ จะมีเทคโนโลยี NFC โดยตัวนี้สามารถเป็นได้
ทั้งเครื่องอ่านและป้ายข้อมูล จะเห็นว่า RFID สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้

หลายอย่าง ข้อแนะน�ำส�ำหรับข้อมูลตัวเลขที่บรรจุในป้ายต่างๆ ควรจะใช้
บาร์โค้ดที่ได้จากสถาบันรหัสสากลเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ หัวหน้าหน่วยปฏิบตั กิ ารห้องปฏิบตั กิ าร
นาโนอิเล็กทรอนิคส์และเครื่องกลจุลภาคศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิคส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติกล่าวถึง เทคโนโลยีหมึกอัจฉริยะ Graphene-Based
Printed RFID“ขอขอบคุณ GS1 ที่ให้นักวิจัยมาในงานนี้ จะเสริมจากเรื่อง
RFID การพัฒนา RFID จะท�ำให้ราคาถูก ฉลาดขึน้ ใช้งานได้หลากหลาย ปจ
เทคโนโลยี RFID ล่าสุดยังใช้โลหะหรือทองแดงเป็นอุปกรณ์ ซึ่งราคาพวกนี้
ยังราคาสูง เลยท�ำให้ตน้ ทุนทีผ่ ลิตเสาอากาศยังราคาสูงอยู่ อีกทัง้ การผลิตที่
ยังใช้การกัดด้วยสารเคมี ที่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงมีแนวคิดใหม่คือใช้
เทคโนโลยีการพิมพ์ ที่ปัจจุบันนี้พัฒนาไปมากที่เส้นลายตัวหนังสือที่ตัวเล็ก
มากๆ ก็สามารถพิมพ์ได้ ดังนั้นจึงได้น�ำเทคโนโลยีนี้มาท�ำเป็นเส้นลาย
โลหะบนลงวัสดุโดยตรง ซึ่งเทคโนโลยีนี้ช่วยลดต้นทุนและยังสามารถ
พัฒนาหมึกน�ำไฟฟ้าแทนโลหะ วัสดุที่นำ� มาใช้คือ Graphene เป็นวัสดุท่ีน�ำ
ไฟฟ้าได้ดี โปร่งแสง ท�ำมาจากธาตุคาร์บอน 3 มิติ ที่มีลักษณะเป็นแผ่นผืน
ผ้า ประโยชน์นั้นมีมากมายจึงท�ำให้วงการวิทยาศาสตร์ตื่นตัวกันมาก แต่มี
การใช้ไม่นาน โดยปัจจุบันมีการน�ำมาใช้ในการท�ำแบตเตอร์รี่ให้มีการเก็บ
ประจุได้นานขึ้น เร็วขึ้น และทาง สวทช ได้ค้นพบวิธีการสังเคราะห์ที่มี
การน�ำสูงใกล้เคียงกับโลหะและน�ำมาพิมพ์เป็นเสาอากาศ เทคโนโลยี
การพิมพ์สามารถน�ำมาสร้างเซ็นเซอร์ราคาถูก และเมื่อน�ำมาใช้คู่กับ RFID
จะท�ำให้เกิดการใช้งานใหม่จะเรียกว่า Intelligent Packaging เช่น ผลไม้
ที่มีสติกเกอร์ติดไว้ จะสามารถวัดความสุกของผลไม้ได้โดยวัดจากปริมาณ
แก็สที่ผลไม้ปล่อยออกมา ความแตกต่างของ RFID ที่จะส่งแค่ข้อมูลเท่านั้น
แต่ ไ ม่ มี ค วามฉลาดที่ ท ราบถึ ง การเปลี่ ย นแปลงหรื อ วั ด อุ ณ หภู มิ ก าร
เปลี่ยนแปลง ท�ำให้ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้จากต้นทางไปถึงปลายทาง
การใช้ระบบเซ็นเซอร์ที่ใช้กับสินค้าราคาแพง เช่น ไวน์ เหล้า ที่สามารถ
ทราบข้ อ มู ล ได้ ในต่ า งประเทศให้ ค วามสนในมาก คื อ ยา เรื่ อ ง
ความปลอดภัย ขอเพิม่ เติมอีกเรือ่ งใน Wall Street Journal ได้เขียนเกีย่ วกับ
เทคโนโลยี Touchcode (Laptop) ที่มาแข่งขันกับ QR Code Mobile โดย
สามารถอ่านข้อมูลได้ด้วยโดยใช้หมึกพิเศษ ที่ท�ำมาในรูปของการ์ดและหาก
น�ำไปวางบน Tablet จะสามารถอ่านข้อมูลบนบัตรโดยไม่ต้องใช้ QR Code
เลยและ QR Code อาจไม่มีความไม่ปลอดภัยนัก เนื่องจากทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้โดยน�ำไปถ่ายเอกสาร แต่สิ่งนี้ไม่สามารถใช้ได้”
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Scoop Hilight

ประกาศมาตรฐานใหม่ในการเร
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อผู้บริโภค
และทำ�ให้การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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รียกคืนผลิตภัณฑ์ในระดับ
GS1® เป็ น องค์ ก รที่ ไ ม่ แ สวงหาผลก� ำ ไรโดยมี ห น้ า ที่
ดู แ ล จั ด ก า ร ข ้ อ ก� ำ ห น ด ต า ม ร ะ บ บ ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล เ กี่ ย ว กั บ
ห่วงโซ่อุปทาน  วันนี้ได้ประกาศยืนยันการใช้มาตรฐานใหม่ GS1 Global
Product Recall Standard ในการเรี ย กคื น ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ระดั บ สากลพร้ อ มกั บ คู ่ มื อ การใช้ ง านส� ำ หรั บ การแจ้ ง เตื อ น
การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ในหลายเขตภูมิภาค รวมถึงประเทศต่าง ๆทั่วโลก
มาตรฐานใหม่ GS1 Global Product Recall Standard นี้เป็น
เสมื อ นพิ ม พ์ เ ขี ย วในการน� ำ เสนอแนวทางให้ กั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ใน          
ห่วงโซ่อุปทานได้น�ำไปใช้ในการแจ้งเตือนการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยอาศัย “3P’s” เพื่อระบุข้อมูลเบื้องต้นในการ
สืบย้อนกลับ ตามระบบมาตรฐานสากล GS1 ได้แก่
1.ที่ตั้ง (Premise > Location)
  โดยใช้ GLN : Global Location Number
2.บริษัท (Party > Company Prefix)
  โดยใช้ GCP : Global Company Prefix
3. ผลิตภัณฑ์ (Product)
  โดยใช้ GTIN : Global Trade Item Number
ด้วยการก�ำหนดมาตรฐานและคุณสมบัติที่ส�ำคัญนี้จะช่วยท�ำให้
เกิดการประสานงานร่วมกันระหว่างคู่ค้าในการซื้อขาย  และหน่วยงานที
มีหน้าที่ก�ำกับดูแลการแจ้งเตือนการเรียกคืนผลิตภัณฑ์  และกระบวนการ
ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ยัง   ส่งผลให้บริษัท
ได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
•  เพิ่มรายได้   
•  ลดค่าใช้จ่าย
•  บริหารสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า                                
•  ลดความเสี่ยง   
•  เพิ่มประสิทธิภาพ
GS1 Global Product Recall Standard
เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาในเรื่องความปลอดภัยในตัวผลิตภัณฑ์และ
คุ้มครองผู้บริโภค เป็นการเติมเต็มและขยายขอบเขตจากมาตรฐาน    
GS1 Traceability นอกจากนี้ยังเป็นการท�ำงานร่วมกันในเรื่องต่างๆ ที่
สอดคล้องตามระบบมาตรฐานสากล GS1 เช่น GDSN,  EPCIS, B2C,
MobileCom และ eCOM เป็นต้น ซึ่งเป็นระบบที่มีการใช้อยู่ในบริษัท
ต่างๆ ในการก�ำหนดกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับที่ดีเพื่อตอบสนอง
ข้อก�ำหนดมาตรฐานของ GS1 ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกมาก
ที่สุดในทุกภาคส่วนของห่วงโซ่อุปทาน

ตัวอย่างระบบการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ในระดับประเทศ

ได้แก่
• การแลกเปลี่ยนเรียกคืนอย่างรวดเร็ว (Rapid Recall Exchange) ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• GS1 Recallnet ในประเทศออสเตรเลีย เป็นบริการการเรียกคืน
สิ น ค้ า ระดั บ ชาติ ที่ ช ่ ว ยให้ ร ้ า นค้ า ปลี ก ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานสามารถ      
น�ำสินค้าบริโภคเช่น ของช�ำ,อาหาร,เหล้า และสินค้าอืน่ ๆ ทีอ่ าจเป็น
อันตรายต่อผู้บริโภคออกจากพื้นที่จ�ำหน่ายได้อย่างรวดเร็ว https://
recallnet.gs1au.org
• โปรแกรมการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Product Recall Programme) ใน
ประเทศแคนาดา
การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย
ของผู้บริโภคในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกได้กลายเป็นประเด็นที่มีความส�ำคัญ
มากขึ้น  ในขณะที่ประชาคมโลกเริ่มเน้นในการค้าขายสินค้าประเภท
อาหารมากขึน้ เป็นเหตุให้ตอ้ งมีการเพิม่ มาตรการควบคุมด้านสาธารณสุข
ในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร   ในปี ค.ศ. 2010 จากรายงานศูนย์
ควบคุมโรคของประเทศสหรัฐอเมริกา (USCDC : United States Centre
for Disease Control) พบว่ามีการรายงานถึงจ�ำนวนผู้ป่วยจากการบริโภค
อาหารถึง 48 ล้านราย จากสถานพยาบาลต่างๆ ถึง 150,000 แห่ง พบว่า
มียอดคนตายจากสาเหตุนี้ถึง 3,000 ราย
จากความคิดเห็นของโฆษกบริษัท Woolworths ซึ่งเป็นบริษัทค้า
ปลีกในประเทศออสเตรเลีย กล่าวว่า “ระบบการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่มี
ประสิทธิภาพมีความซับซ้อนสูง  เนือ่ งจากปัจจัยทางด้านความหลากหลาย
อาณาเขตของประเทศต่างๆ และมักจะเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ห่วงโซ่อุปทานในหลากหลายบริษัท/หน่วยงาน/องค์กร ด้วยกระบวนการ
มาตรฐานสากลจะช่วยให้เราสามารถด�ำเนินการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพด้วยระยะเวลาที่รวดเร็วตามเป้าหมาย ในท้ายที่สุดผล
ประโยชน์ที่ได้รับจะส่งผลโดยตรงต่อผู้บริโภคในเรื่องการคุ้มครองความ
ปลอดภัยในการบริโภค-อุปโภคผลิตภัณฑ์ “
Daniel Triot,  ผู้จัดการทางด้านการตลาดจากบริษัท Procter &
Gamble มีความเห็นว่า “ระบบการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของ
GS1 จะช่วยให้ผผู้ ลิต, ผูค้ า้ ปลีก, และซัพพลายเออร์สามารถท�ำงานร่วมกัน
ได้อย่างใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากระบบมาตรฐานห่วงโซ่
อุปทานทั่วโลกที่เราทุกคนต่างรับรู้และน�ำมาใช้ในวันนี้ ระบบการเรียกคืน
ผลิตภัณฑ์ได้กลายเป็นสิง่ จ�ำเป็นทีเ่ ราต้องน�ำมาใช้ในทุกขัน้ ตอนของ   ห่วง
โซ่อปุ ทานทัว่ โลก การให้ความยอมรับและการประสานงานร่วมกันระหว่าง
คู่ค้าทางธุรกิจในระบบการแจ้งเตือนการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน
สากลจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการน�ำเอามาใช้งานอย่างจริงจัง”
ตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมาได้มีการด�ำเนินงานไปแล้ว เพื่อ
ที่จะขับเคลื่อนไปสู่มาตรฐานในการตรวจสอบย้อนกลับและสาธิตวิธีการใช้
ระบบการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพตามคู่มือมาตรฐานการเรียก
คืนผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายจากประเทศต่างๆ ใน
การแจ้งเตือนเรียกคืนผลิตภัณฑ์
ความคิดเห็นของ Miguel Lopera ประธานและซีอีโอของ GS1
กล่าวว่า
“ด้วยการสนับสนุนของ GS1 ในระบบการเรียกคืนผลิตภัณฑ์
สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงในภาคอุตสาหกรรม ไม่เพียง  
แต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานในห่วงโซ่อุปทานเท่านั้น หากยัง
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย ต่ อ การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อี ก ด้ ว ย   การเรี ย กคื น
ผลิตภัณฑ์เป็นส่วนส�ำคัญที่ได้ระบุไว้ในวิสัยทัศน์ของ GS1 โดยข้อมูลของ
ผลิตภัณ ฑ์สามารถท�ำการแลกเปลี่ยนระหว่างคู่ค้าทางธุ รกิ จ ได้ อ ย่ า ง
ง่ายดาย  อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจและผู้บริโภค”                      
รายละเอียดจาก www.gs1.org/docs/media centre/gs1 pr 139612 product recall.pdf  โดย
จอห์นค็อฟ john.keogh @ gs1.org ผู้อ�ำนวยการด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และผู้บริโภค
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การเรียกดูข

ระบบการเรียกคืนผลิตภัณฑ์
ตามมาตรฐานของ GS1
จะช่วยให้ผู้ผลิต, ผู้ค้าปลีก,
และซัพพลายเออร์
สามารถทำ�งานร่วมกัน
ได้อย่างใกล้ชิดกันมากขึ้น
12

GS1 MobileCom :Extended Packaging
ข้อมูลสินค้าบนฉลากบรรจุภัณฑ์ผ่านสมาร์ทโฟน
ปัจจุบันนี้ข้อมูลรายละเอียดสินค้ามีส่วนส�ำคัญในการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าจากผู้บริโภค ด้วยช่องทางการสื่อสารเพื่อเสนอข้อมูลสินค้า
แก่ ผู ้ บ ริ โ ภคมี ค วามหลากหลายมากขึ้ น ไม่ ว ่ า จะเป็ น ช่ อ งทางการ
ประชาสัมพันธ์สินค้า การจัดส่งสินค้า หรือแม้กระทั่งการบริการหลังการ
ขาย  ในอดีตกระบวนการเหล่านี้จะเกิดขึ้นเฉพาะที่หน้าร้านค้า หรือผ่าน ปัจจุบันมีการรายงานเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 พบว่ามีสินค้าที่ได้รับ
ทางสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา  แต่ในปัจจุบันนี้มีช่องทางให้เลือกใช้สื่อในรูปแบบ การลงทะเบียนแล้วถึง 10 ล้านรายการทั่วโลก
ใหม่ๆ (New Media) เพือ่ ดึงดูดความสนใจของลูกค้า  ท�ำให้ผผู้ ลิตสามารถ
เข้าถึงหรือท�ำการสือ่ สารกับลูกค้าโดยตรง   ส่งผลให้เจ้าของผูป้ ระกอบการ
และนักการตลาดเริ่มตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อในรูปแบบเหล่านี้  ซึ่งต่าง
จากการใช้สื่อทางการตลาดในรูปแบบดั้งเดิมที่เคยเป็นที่นิยมใช้กัน   ด้วย
การเร่งพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร  หากเรา
สังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจะพบว่าผู้บริโภคแทบทุก
รายหันมาใช้สมาร์ทโฟนในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  โดยสามารถ
เลือกดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นโปรแกรมเพิ่มเติมส�ำหรับใช้กับสมาร์ทโฟน  
ทั้งที่คิดค่าใช้โปรแกรมหรือโปรแกรมที่อนุญาตให้ดาวน์โหลดฟรีก็ตาม  
แล้วแต่ว่าจะใช้โปรแกรมเหล่านี้ส�ำหรับโทรศัพท์มือถือแต่ละค่าย เช่น iPhone, Android และค่ายอื่นๆ เป็นต้น

การด�ำเนินงานพัฒนาโครงการ					
“GS1 Thailand MobileCom for Extended Packaging”

ทางสถาบันรหัสสากล ได้ริเริ่มพัฒนา Proof of Concept
ส�ำหรับโครงการ “GS1 Thailand MobileCom for Extended Packaging”  
โดยเริ่มโครงการพัฒนาฐานข้อมูลซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ เรียก
ว่า “GS1 Trusted Source of Data (TSD) for Thailand Product Information Datapool” เพือ่ รวบรวมข้อมูลเก็บรายละเอียดผลิตภัณฑ์สนิ ค้า  มีเลข
หมายประจ�ำสินค้าคือ “GTIN: Global Trade Item Number” เป็นรหัสใช้
ระบุเอกลักษณ์ของสินค้าทั่วโลกไม่ให้ซ�้ำกัน  เนื่องจากสินค้ามีความหลาก
หลายจึงมีการแบ่งหมวดหมู่กลุ่มของประเภทสินค้าตามมาตรฐานของ
GS1 GDSN®: Global Data Synchronization Network ได้ก�ำหนด
โครงสร้างข้อมูลเพื่อใช้ลงทะเบียนสินค้าในระดับสากล  ประกอบไปด้วย
GS1 Data Quality Framework เป็นส่วนของการก�ำหนดควบคุมคุณภาพ
ข้อมูล และ GPC: Global Product Classification เป็นส่วนในการ
ก�ำหนดการแบ่งประเภทหมวดหมู่ของสินค้า  ท�ำให้แหล่งข้อมูลมีความน่า
เชื่อถือ สามารถใช้ในการสื่อสารระหว่างคู่ค้า เช่นผู้ผลิตและผู้สั่งซื้อ หรือ
หน่วยงานในสายซัพพลายเชน ในระดับภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ  แหล่งข้อมูลนีม้ รี ะบบในการสืบค้นสินค้า การตรวจสอบความถูก
ต้องของสินค้า  สินค้าเหล่านี้จะถูกลงทะเบียนด้วยมาตรฐานของ GS1
Global Registry®
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จากภาพด้านล่างแสดงการจัดหมวดหมู่สินค้าตามล�ำดับชั้นจากกลุ่มใหญ่ เริ่มจาก ระดับ Segment ไปกลุ่มย่อยลดหลั่นลงมาได้แก่ Family, Class จนถึง
กลุ่มที่เล็กที่สุดคือระดับ Brick ถูกอ้างอิงด้วยรายการสินค้าที่มีหมายเลข GTIN เป็น Primary Key

ขอบเขตของโครงการทีต่ อ่ เนือ่ งคือการพัฒนาระบบ MobileCom และแอพ
พลิเคชั่นเพื่อบริการแก่สมาชิกสถาบันรหัส  สากล ที่มีความต้องการให้
บริการและเข้าถึงผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่ มีความทันสมัย ชื่นชอบ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน GS1  เริม่ ต้น
จากการพัฒนาระบบ MobileCom เพื่อสนับสนุนทางด้าน Extended
Packaging คือการแสดงรายละเอียดสินค้านอกเหนือจากทีผ่ ปู้ ระกอบการ
ผลิตสินค้าได้ระบุบนฉลากบรรจุภัณฑ์    ผู้บริโภคสามารใช้สมาร์ทโฟน
สแกนสัญลักษณ์บาร์โค้ดจากฉลากในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลผลิตภัณฑ์  
ด้วยการท�ำงานของระบบสามารถแสดงข้อมูลทีผ่ บู้ ริโภคต้องการทราบผ่าน
ทางหน้าจอสมารท์โฟน ซึง่ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ผปู้ ระกอบการ
เจ้าของสินค้า  ช่วยให้สามารถท�ำการวิเคราะห์เปรียบเทียบสถิติความถี่
ความนิยมของผู้บริโภคในการเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลของสินค้าต่างๆได้  
เป็นการเข้าถึงความต้องการของผูบ้ ริโภคโดยตรง    ท�ำให้สามารถด�ำเนิน
การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริโภคได้ทันต่อเวลา   เป็นกลยุทธ์การตลาดเพื่อความได้เปรียบ
เหนือคู่แข่งทางด้านการค้า
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1.
ผู้บริโภคมีความต้องการค้นหาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของ
สินค้า ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อ
2.
ผูบ้ ริโภคสามารถดาวน์โหลด GS1 MobileCom Application (ทัง้
ค่าย iPhone และ Android) เพื่อน�ำมาใช้สแกนบาร์โค้ดเพื่อเรียกดูราย
ละเอียดสินค้า
3.
ผู้บริโภคใช้สมาร์ทโฟนสแกนบาร์โค้ดที่ติดอยู่บนฉลากสินค้าได้
ทั้งในรูปแบบ บาร์โค้ดแท่ง (Linear Barcode)  หรือบาร์โค้ด 2 มิติ ได้แก่
DataMatrix และ QR Code   จากรูปด้านล่าง หน้าจอสมาร์ทโฟนจะแสดง
เลขหมายประจ�ำตัวสินค้า (GTIN)  จากนั้นผู้บริโภคสามารถเลือกภาษาที่
ต้องการแสดงข้อมูลต่างๆได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยเลขหมาย
ประจ�ำตัวสินค้านี้สามารถทราบถึงข้อมูลของผู้ผลิต ตราสินค้าคือแบรนด์
และแบรนด์ย่อย  เมื่อเลือกกดปุ่มเพื่อเรียกดูข้อมูลรายละเอียดสินค้า  
ได้แก่ วิธใี ช้ ค�ำเตือน ส่วนประกอบส�ำคัญ ข้อมูลระบุสารก่อภูมแิ พ้ในสินค้า
ข้อมูลการส่งเสริมการขาย แนะน�ำสินค้าใหม่ เป็นต้น

GS1 MobileCom :ExtendePackaging

ขั้ น ตอนของการเรี ย กดู ข ้ อ มู ล สิ น ค้ า ผ่ า นสมาร์ ท โฟน ด้ ว ยระบบ
MobileCom:Extended Packaging ตามมาตรฐานของ GS1 Thailand

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของสถาบันรหัสสากล ได้ดังต่อไปนี้
http://www.gs1.org/gdsn  ข้อมูลเกี่ยวกับ GS1 GDSN®: Global Data Synchronization Network
http://www.gs1.org/mobile   ข้อมูลเกี่ยวกับ Mobile Commerce / Business-To-Consumer
http://www.gs1.org/gdsn/gpc  ข้อมูลเกี่ยวกับ Global Product Classification
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HealthCare

LogHealth โครงการศูนย์ความเ

การใช้ระบบ GS1 Healthcare
จะเกิดประโยชน์ตลอดทั้งซัพพลายเชน
จากรายงานของ McKinsey
หากนำ�มาตรฐานของ
GS1 Healthcare มาใช้ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา จะประหยัดค่าใช้ถึงจ่าย
20-30 ล้านดอลล่าร์ และจะสามารถ
ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ถึง 40 - 45%
จากปัญหาเรื่องการบริหาร
จัดการยาผิดพลาด

18

เมื่อเร็วๆนี้ สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ได้เข้าร่วมการเสวนาหัวข้อ
“ถึงเวลาเมืองไทยต้องใช้รหัสยามาตรฐานสากลหรือยัง?” ณ.โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค จัดโดย
โครงการ LogHealth หรือ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการโซ่อุปทานสุขภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย ผู้อ�ำนวยการ
เป็นผู้ด�ำเนินงานและมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆร่วมเสวนาได้แก่ คุณโสภณ เมืองชู
ทีป่ รึกษาฝ่ายอุตสาหกรรม  ศูนย์  LogHealth  มหาวิทยาลัยมหิดล  คุณประวิทย์ โชติปรายนกุล
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) เภสัชกรไตรเทพ ฟองทอง หัวหน้ากลุม่ งาน
กองทุ น ยา เวชภั ณ ฑ์ แ ละวั ค ซี น เภสั ช กรหญิ ง วนิ ช า ใจส� ำ ราญ รองผู ้ อ� ำ นวยการ
องค์การเภสัชกรรม คุณศิรินทร สะยอวรรณ์ Business Process Reengineering Manager บริษัท DKSH  (ประเทศไทย) จ�ำกัด นายแพทย์ชูชาติ  วินิตวัฒนคุณ รองกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (N-Health)
คุณโสภณ เมืองชู ทีป่ รึกษาฝ่ายอุตสาหกรรม ศูนย์ LogHealth มหาวิทยาลัยมหิดล
กล่าวถึงที่มาของหัวข้อการเสวนาว่า “เริ่มจากมีโครงการวิจัย ในการก�ำหนดรหัสยาตั้งแต่
ปี 2552 โดยการท�ำวิจัยเรื่อง VMI ให้ซัพพลายเออร์มาบริหาร inventory ในโรงพยาบาล
จึงพบว่าแต่ละจุดของซัพพลายเชน จะมีการใช้เลขเพื่อบ่งชี้ยาของแต่ละแห่งแตกต่างกัน
จึ ง ต้ อ งการให้ มี ก ารใช้ เ ลขมาตรฐานเพื่ อ ใช้ ใ นการสื่ อ สาร โดยจ� ำ เป็ น ต้ อ งมี
ความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ไม่ ซ�้ ำ ซ้ อ น เป็ น มาตรฐานสากลทั่ ว โลกเพื่ อ การสื บ ย้ อ นกลั บ
และต้องมีเครื่องอ่านที่ถูกต้อง ลดความผิดพลาด นอกจากนี้ยังต้องมีการใส่ข้อมูลการผลิต
ยาให้ตรงกันในทุกโรงพยาบาล ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องมีฐานข้อมูลกลางในการเก็บข้อมูล”
คุณประวิทย์ โชติปรายนกุล ผู้อ�ำนวยการสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)
กล่าวว่า “หมายเลขมาตรฐานในระบบ GS1 มีการใช้งานมายาวนานในด้านสินค้า
อุปโภค-บริโภค โดยหมายเลขทีจ่ ดทะเบียนจากทาง GS1 จะมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่ซำ�้ ซ้อน
มี ป ระเทศสมาชิ ก ทั้ ง 111 ประเทศท� ำ หน้ า ที่ ใ นการจดทะเบี ย นเลขหมาย ทั้ ง นี้ จ ะมี
เลขประจ� ำ ประเทศของแต่ ล ะประเทศ แต่ ป ั จ จุ บั น การปฏิ บั ติ ง านด้ า นสุ ข ภาพภายใน
ประเทศไทยจะเป็นการปฏิบัติงานด้วยระบบ Manual  ซึ่งท�ำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย
ดังนัน้ การน�ำรหัสมาตรฐาน GS1 มาใช้ในการระบุความเป็นเอกลักษณ์  โดยมีวตั ถุประสงค์
ที่จะระบุหมายเลขยาจนถึงระดับเม็ด ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเรื่องต้นทุน โดยปัจจุบัน
บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในด้ า นสุ ข ภาพจากต่ า งประเทศได้ น� ำ มาตรฐาน GS1 มาประยุ ก ต์
ใช้หลายบริษัทโดยอาศัย DataMatrix  นอกจากเลขหมายที่ใช้ระบุที่ตั้ง GLN เพื่อป้องกัน
การปลอมแปลงตัวยาระหว่างการขนส่ง รวมไปถึงการประยุกต์ใช้หมายเลขในการสืบย้อน
กลับและการเรียกคืน (Traceability & Recall)
เภสัชกรไตรเทพ ฟองทอง หัวหน้ากลุ่มงานกองทุนยา เวชภัณฑ์และวัคซีน
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง ความเป็นไปได้

LogHealth

เป็นเลิศด้านการจัดการ โซ่อุปทานสุขภาพ
ในการน�ำรหัสยามาตรฐานมาประยุกต์ใช้ทั้งประเทศและผลกระทบต่อ
องค์ ก รต่ า งๆในซั พ พลายเชน โดยอธิ บ ายว่ า “บทบาทของ สวทช.
ท�ำหน้าที่ 1. ศึกษารูปแบบรหัสยาทีม่ คี วามเป็นเอกลักษณ์  2.พัฒนาระบบ
ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการทางด้านยา และในที่ส่วนกระทรวง
สาธารณสุขรับผิดชอบในการท�ำฐานข้อมูลยา เพื่อรองรับข้อมูลในการ
คัดเลือกยาที่จะน�ำเข้ามาจ�ำหน่าย รวมถึงข้อมูลในการตรวจสอบติดตาม
การกระจายยา ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลรัฐบาลยังขาดข้อมูล 3 ส่วนที่มี
ความจ�ำเป็นในการติดตามการกระจายยา คือ รหัสยา lot No. และวัน
หมดอายุ หากมีการน�ำข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในระบบย่อมส่ง
ผลกระทบต่อกระบวนการท�ำงานของเภสัชกรและระบบการเบิกจ่ายยาทัง้
ซัพพลายเชน โดยระบบการเบิกจ่ายยาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1). ระบบ
inventory จ�ำเป็นต้องมีการเปลี่ยนระเบียบการท�ำงานจากเดิม ในการ
เบิกจ่ายยาจากคลัง  2). ระบบเบิกจ่ายยาถึงมือคนไข้ (Dispending) ต้อง
เพิ่มชุดข้อมูลในระบบอีก 2 ชุด คือ lot No. และวันหมดอายุ ซึ่งจ�ำเป็น
ที่จะต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบ inventory ในการ
ก�ำหนดรหัสยาก่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการเข้าถึงยาระดับ
ประเทศให้ถูกต้อง โดยจะส่งผลดีต่อผู้บริโภคให้เข้าถึงยาได้มากขึ้น และ
เนื่องจากทุกวันนี้การใช้ยาจากต่างประเทศมีจ�ำนวนสูงขึ้น ก็จ�ำเป็นที่จะ
ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลยาที่มีความเป็นสากล และบริหารจัดการโลจิ
สติกส์ที่ดี เพื่อให้ยามีราคาที่ถูกลง ในขั้นต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบเบิกจ่ายยาถึงมือคนไข้ ที่อาจใช้เวลาถึง 3-4 ปี”
เภสัชกรหญิง วนิชา ใจส�ำราญ รองผู้อ�ำนวยการองค์การ
เภสัชกรรม กล่าวถึงความพร้อมของผู้ผลิตยาในการน�ำรหัสยาแห่งชาติ
และการน�ำข้อมูลยาไปใช้ “เมื่อปี พ.ศ. 2547 องค์การเภสัชกรรมได้มี
การพัฒนาโครงการ VMI ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ในการพัฒนาระบบการส่ง
ข้อมูลยาระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อ เพื่อประหยัดเวลาในการส่งข้อมูล จึงได้มี
การริเริม่ ใช้รหัสยากลางทีจ่ ะน�ำมาใช้สอื่ สารกัน  ข้อจ�ำกัดของส่วนโรงงาน
การผลิต คือ การปรับกระบวนการท�ำงานของเครื่องจักร เครื่องพิมพ์
และระบบการผลิ ต ซึ่ ง อาจจะต้ อ งใช้ เ วลาและเงิ น ลงทุ น ในช่ ว งแรก
แต่จะส่งผลดีในระยะยาวในการเข้าถึงข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ช่วยลดระยะเวลาใน
การท�ำงาน และลดต้นทุน จึงท�ำให้มีความเป็นไปได้ที่จะน�ำรหัสยาไปใช้
และหากถูกน�ำไปบังคับเป็นกฎหมายก็จะท�ำให้โครงการประสบผลส�ำเร็จได้
เร็วยิ่งขึ้น”

คุณศิรนิ ทร สะยอวรรณ์  Business Process Reengineering
Manager จาก บริษัท DKSH ประเทศไทย กล่าวว่า “ปัจจุบันยาที่มี
อยู่ในคลังสินค้ามีการใช้งานบาร์โค้ดเพียง 55 - 60% เท่านั้น และมี
หลากหลายมาตรฐาน ดังนั้นทางผู้กระจายสินค้าจะมีบทบาทในการ
เป็นผู้ประสานงานกับเจ้าของสินค้า ซึ่งจะพบว่ามีปัญหาเรื่องบรรจุภัณฑ์
ไม่สามารถพิมพ์บาร์โค้ดลงได้ จึงจ�ำเป็นต้องแนะน�ำให้ผู้ผลิตติดบาร์โค้ด
ลงบนกล่องมาตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้การส่งสินค้าไหลได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดทัง้ ซัพพลายเชน  นอกจากนัน้ จะต้องมีการปรับเปลีย่ นกระบวนการ
ท�ำงานภายในบริษัทโดยมีการท�ำ Master Data เพื่อจับคู่ระหว่างโค้ด
ภายในบริษัทกับรหัสยากลาง  ซึ่งรหัสยาที่จะต้องก�ำหนดนั้นจ�ำเป็นต้อง
มีการระบุถึงหน่วยที่เล็กที่สุดที่มีการใช้ในโรงพยาบาล”
นายแพทย์ชูชาติ วินิตวัฒนคุณ รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ (N-Health)กล่าวว่า “ความพร้อม
ในด้านซัพพลายเชนของประเทศไทยทางด้านสาธารณสุข ยังมีความ
ล้าหลังอยู่มาก จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาการบริหารงานระบบ การเรียกคืน
สินค้าการสืบย้อนกลับ และการให้ข้อมูลยาแก่ลูกค้า โดยทางเครือ
โรงพยาบาลกรุงเทพมีการพัฒนากระบวนการ ระบบบริหารคุณภาพยา
ในโรงพยาบาล โดยใช้ระบบ CQI คือ 5’s R ต่อมาทางเครือโรงพยาบาล
กรุงเทพ ได้เพิ่มให้มี 10’s R เพื่อให้สามารถติดตามและตรวจสอบจนถึง
ผู้ใช้ หรือ POU (Point of Use) จากการพัฒนานี้ท�ำให้ทางโรงพยาบาล
กรุ ง เทพต้ อ งพั ฒ นาบาร์ โ ค้ ด ระบบภายในโรงพยาบาลมาใช้ เ อง
ท�ำให้เสียค่าใช้จ่ายอย่างมาก และยังไม่สามารถสืบย้อนกลับได้ตลอดทั้ง
ซัพพลายเชน ดังนั้นการน�ำรหัสยาไปใช้จึงมีความเป็นจ�ำเป็นอย่างมาก
การใช้ระบบ GS1 Healthcare จะเกิดประโยชน์ตลอดทั้งซัพพลายเชน
จากรายงานของ McKinsey หากน�ำมาตรฐานของ GS1 Healthcare
มาใช้ ใ นประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า จะประหยั ด ค่ า ใช้ จ ่ า ยถึ ง 20-30
ล้านดอลล่าร์และจะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ถึง 40 - 45% จากปัญหา
เรื่องการบริหารจัดการยาผิดพลาด”
มาตรฐาน GS1 Healthcare จะช่วยพัฒนาคุณภาพสังคมไทย
สู่ประสิทธิภ าพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการรัก ษาพยาบาล
และบริการสุขภาพ
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ฟอร์มดีและห่วงโซ่ธุรกิจ...กำ�หนดชะตาธุรกิจ

เรื่องส�ำคัญเรื่องหนึ่งที่ถือเป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทย
ทีผ่ บู้ ริหารระดับสูงในประเทศให้ความส�ำคัญนัน่ คือการมาถึงของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน AEC (ASEAN Economic Community) ซึ่งได้เลื่อน
ก�ำหนดออกไปอีก 1 ปี เป็นวันที่ 1 ม.ค. 2559 หากมองอย่างละเอียดแล้ว
จะพบว่ า มั น เป็ น เรื่ อ งที่ ใ กล้ ตั ว คนไทยเราอย่ า งชั ด เจน หลายฝ่ า ย
มีความวิตกว่าเมือ่ ประชาคมอาเซียนมาถึง ประเทศไทยอาจจะเป็นประเทศ
เดียวที่ได้รับความเสียหายอยู่ประเทศเดียว
ต้องยอมรับว่าจุดอ่อนของคนไทยเราเป็นรองกว่าประชากร
อาเซียนของอีก 9 ประเทศอย่างเห็นได้ชัด ในเรื่องของภาษาอังกฤษเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่สามารถใช้ภาษาในแถบอาเซียน
ได้อย่างคล่องแคล่วและแพร่หลาย จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากที่ภายใน
3 ปี นั้ น เราจะพั ฒ นาศั กยภาพทางภาษาของเราให้เทียบเท่าประเทศ
เพื่อนบ้านได้ทันเวลา
ดั ง นั้ น กลยุ ท ธ์ ท างออกที่ ง ่ า ยซึ่ ง มองเห็ น เป็ น สิ่ ง แรกคื อ
ห่ ว งโซ่ ธุ ร กิ จ ที่ ต ้ อ งเตรี ย มตั ว ศึ ก ษาหาข้ อ มู ล ไว้ ใ ห้ เ ข้ า ใจโดยลึ ก ซึ้ ง
เพื่ อ ป้ อ งกั น การพลาดพลั้ ง ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ต ้ อ งการจะมุ ่ ง ตลาด
นอกประเทศ เพื่อที่จะส่งออกสินค้า  หรือย้ายฐานการผลิตสินค้าไปอยู่
ในประเทศที่ ต ้ น ทุ น ค่ า แรงถู ก กว่ า เพราะหลั ง จากนี้ ทั้ ง 10 ประเทศ
ในประชาคมอาเซี ย นจะผนึ ก รวมกั น เป็ น พื้ น ที่ ก ารตลาดเดี ย ว
เพื่อเป็นฐานการผลิตสินค้าให้กันและกัน รวมทั้งจับมือกันค้าขายเป็น
ตลาดเดียว แต่อย่าลืมว่า ถึงแม้จะรวมเป็นปึกแผ่นเดียวกันตามข้อตกลง
แล้ ว ก็ ต าม ความเป็ น รั ฐ ประเทศของแต่ ล ะประเทศก็ นั้ น ยั ง คงอยู ่
เหมือนเดิม ดังนั้นผลประโยชน์ของประเทศตนก็ยังคงความส�ำคัญอยู่
เช่นเดิม ท�ำให้มาตรการกีดกันสินค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษีศุลกากร
(Non Tariff  Barrier : NTB) ที่แต่ละประเทศคู่ค้านั้นพร้อมจะสรรหา
วิธีการน�ำออกมาใช้ หรือหาเหตุเป็นข้ออ้างไม่ให้สินค้าของประเทศอื่น
เข้าสู่ตลาดในประเทศของตนได้โดยสะดวก ย่อมเกิดขึ้นแน่นอน  

จึงเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่ควรนิง่ นอนใจผูป้ ระกอบการต้องพยายามศึกษา
ข้อมูลเรื่องดังกล่าวให้ลึกซึ้งมากกว่าเดิม เพื่อปรับเปลี่ยนตัวเอง และธุรกิจ
ให้มีความทันสมัย  โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือ
ในการสืบค้น และเก็บข้อมูลห่วงโซ่ธุรกิจของตน ตั้งแต่แหล่งผลิตวัตถุดิบ
ราคาต้นทุน กระบวนการผลิตวัตถุดิบ
ดังนั้นสิ่งที่ส�ำคัญที่ผู้ประกอบการต้องกระท�ำอย่างโดยด่วน
ในช่ ว งระยะ 3 ปี ต ่ อ จากนี้ คื อ การรู ้ อ ย่ า งละเอี ย ดลึ ก ซึ้ ง ในเรื่ อ งของ
ห่ ว งโซ่ ธุ ร กิ จ ของตน ว่ า ควรใช้ วั ต ถุ ดิ บ ต้ น น�้ ำ  กลางน�้ ำ  ปลายน�้ ำ
รวมถึงพลังงานจากแหล่งไหน   รวมทั้งการพยายามสืบค้น สะสม ข้อมูล
มาตรการกี ด กั น ทางการค้ า ที่ เป็ น NTB ของประเทศที่ เ รามุ ่ ง หวั ง
จะส่งสินค้าเข้าไปขายว่ามีอะไรบ้าง เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่ธรุ กิจ ทีผ่ ปู้ ระกอบการเองจะได้ประโยชน์สงู สุดทีม่ าทดแทนเรือ่ งของ
ภาษาที่ต้องยอมรับว่าเราสู้เขาไม่ได้เลย
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พบกันครั้งแรกในคอลัมน์ใหม่
Product Focus ของ GS1 Thailand Newsletter
คอลัมน์นี้เราเปิดให้สมาชิก GS1
ได้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ
ไปสู่สมาชิก และผู้สนใจ
ฉบับนี้มีมีผลิตภัณฑ์จากสมาชิก
GS1 Thailand มาน�ำเสนอ
มาดูกันว่าเรามี Product อะไรกันบ้าง

Black & Silky
ช่วยท�ำให้ผมที่ขาวกลับด�ำเป็นธรรมชาติ ใช้สะดวก เพียงทุกครั้ง
หลังสระผมเสร็จ เช็ดผมให้แห้งชโลมครีมบริเวณผมทีข่ าว หวีจดั
แต่งทรงได้ตามต้องการโดยไม่ตอ้ งล้างออก ใช้เป็นประจ�ำจะเห็น
ผลใน 1 สัปดาห์ จ�ำหน่ายมาแล้วกว่า 20 ปี   สนใจสั่งซื้อโทร
089-776-7712

แกลริง หลอดไฟแอลอีดีแสงธรรมชาติเพื่อโลก
สีเขียว ประสบการณ์มากว่า 25 ปีในการผลิต CHIP LED
สิ น ค้ า ของ glaring (New LED Chip Modules)
เราพร้อมดูแลคุณและโลกใบนี้ตลอดไป
ติดต่อ บริษัท แกลริงอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
โทร 02-755-7792, 02-755-7399
088-436-0976,091-436-0976
www.glaringinternational.com
www.facebook./LEDGlaring1996
Email: info@glaringinternational.com
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ยานำ�้ ฮ่อเหรินหยิน
สกัดจากเห็ดถั่งเช่าและสมุนไพรกว่า 18 ชนิด
สรรพคุณ บ�ำรุงร่างกาย ช่วยปรับสมดุล
และเพิ่มภูมิต้านทานร่างกาย
ทะเบียนยาเลขที่ G
ส่วนประกอบ ตังถั่งเช่า , ฮกเหล็ง , โต่วต๋ง , โสมเกาหลี,
เขากวางอ่อนและสมุนไพรอื่น
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Trendy Tech

โครงการ “บาร์โค้ดสู่ภูมิภาค”
สำ�หรับผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP
บาร์โค้ดระบบมาตรฐานสากล GS1 มีส่วนส�ำคัญอย่าง
มากในการขับเคลื่อนธุรกิจในปัจจุบัน เพราะบาร์โค้ดได้กลายเป็น
ส่วนหนึ่งส�ำหรับการกระจายสินค้า อีกทั้งยังช่วยเพิ่มช่องทางการ
ตลาดให้กับผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ เมื่อต้องการจะน�ำสินค้าไปจ�ำหน่ายยังห้าง
สรรพสินค้าหรือ ณ จุดที่มีการใช้บาร์โค้ดมาตรฐาน หรือต้องการ
ส่งสินค้าออกไปขายยังต่างประเทศ ก็มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องใช้บาร์โค้ดมาตรฐานสากล
บาร์โค้ดระบบมาตรฐานสากล GS1 เป็นระบบมาตรฐาน
สากลที่ได้รับการยอมรับ และมีการใช้อย่างแพร่หลายในธุรกิจ
ค้าปลีก ธุรกิจค้าส่ง รวมถึงร้านสะดวกซื้อต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยสามารถประยุกต์ใช้บาร์โค้ดในกิจการต่างๆ เช่น
การบริหารการผลิต การบริหารสินค้าคงคลัง การขนส่งสินค้าและ
การจัดจ�ำหน่ายสินค้า เพื่อประโยชน์ในการผลิตและการบริหาร
สินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ และช่วยให้สามารถทราบถึง
แหล่งที่มาของสินค้านั้นๆ โดยข้อมูลต่างๆ จะถูกส่งผ่านระบบต่อ
กั น ไปในระบบของการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ซึ่ ง ธุ ร กิ จ การค้ า ในหลาย
ประเทศได้มีการน�ำบาร์โค้ดระบบมาตรฐาน GS1 มาประยุกต์ใช้
เพื่อบ่งชี้สินค้าและข้อมูลที่ส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกรรมระหว่างกัน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันได้เป็นอย่างดีในภาวะการณ์แข่งขัน
ทางการค้าในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการท�ำธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ทเี่ ป็นมาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้
การพัฒนาไปสู่ระบบ EPC ( Electronic Product Code : เลขรหัส
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์) และ GDSN (Global Data Synchronization
Network : เครือข่ายมาตรฐานข้อมูลสินค้าสากล) ในอนาคตต่อไป
ดังนั้น ทางสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) จึงได้
เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และ
ผูป้ ระกอบการ OTOP ซึง่ เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ไทย จึงได้จัด “โครงการบาร์โค้ดสู่ภูมิภาค” ขึ้นเพื่อผลักดันให้
ผู้ประกอบการมีความรู้และความเข้าใจในการใช้งานบาร์โค้ดระบบ
มาตรฐานสากล GS1 อย่างถูกต้อง และสามารถน�ำไปช่วยในการ
บริหารจัดการสินค้า สามารถตัดสินใจวางแผนทางด้านการผลิต
และการตลาดได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้การด�ำเนิน
งานในระบบ ซัพพลายเชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยโครงการนี้จะ
จัดทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย
วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ คือ เพื่อเผยแพร่ความ
รู้ความเข้าใจ เรื่องการใช้บาร์โค้ดระบบมาตรฐานสากล GS1 ให้แก่
ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค, ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้กว้าง
มากยิ่ ง ขึ้ น และให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแก่ ผู ้ ป ระกอบการ SMEs และ
ผูป้ ระกอบการ OTOP อีกทัง้ ยังช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ SMEs และ
ผู ้ ป ระกอบการ OTOP ให้ ก ้ า วสู ่ ค วามเป็ น สากล และเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการพั ฒ นาช่ อ งทางการจั ด จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า
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การบริหารจัดการสินค้า พร้อมทั้งผลักดันให้มีการใช้บาร์โค้ดระบบ
มาตรฐานสากล GS1 บนบรรจุภัณฑ์สินค้า เพื่อยกระดับมาตรฐาน
สินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถช่วยเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันทางด้านธุรกิจในระดับสากล
ทางสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) หวังเป็นอย่างยิง่
ว่าผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการ OTOP จะมีความรู้
ความเข้ า ใจ ตลอดจนส่ ง เสริ ม การประยุ ก ต์ ใ ช้ บ าร์ โ ค้ ด ระบบ
มาตรฐานสากล GS1 ให้กับผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค ที่ไม่มี
โอกาสเข้ามาอบรมกับสถาบันฯ โดยตรง อีกทั้งช่วยส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคด้วยการใช้เลขหมายบาร์โค้ด
ระบบมาตรฐานสากล GS1 เพื่อเปิดช่องทางในการจ�ำหน่ายสินค้า
ให้กว้างมากขึ้น และสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาด
ระดับสากลได้ หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายงาน
สมาชิก สถาบันรหัสสากล โทร 02-345-1194-8

ข้อควรรู้
ด้วยทางสถาบันรหัสสากลจะท�ำการเรียกเก็บค่าบ�ำรุง
สมาชิกรายปีในช่วงต้นปี 2556 นั้น ทางสถาบันฯ จึงขอแจ้ง
ให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน หากสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่
ข้อมูลผู้ประสานงาน, ผู้มีอ�ำนาจท�ำการ สามารถดาวน์โหลดแบบ
ฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของ สถาบันรหัสสากล www.gs1thailand.org  
หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสมาชิก โทร 02-345-1194-8

TIPs
• ต้นแบบบาร์โค้ดอันแรกๆ นั้นไม่ได้เป็นแท่งดังที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบัน
แต่เป็นวงกลมซ้อนกันเป็นชั้นๆ ใหญ่มาหาเล็กเหมือนเป้าที่ใช้ใน
การยิงธนู (Bull’s Eye)
• สินค้าชิ้นแรก ที่ติดบาร์โค้ด คือ หมากฝรั่งของสหรัฐอเมริกา
• คู่สีที่ห้ามใช้เด็ดขาดคือ แท่งเข้มสีแดงบนพื้นอ่อนสีขาว
• บาร์ โ ค้ ด มี ทั้ ง แบบ 1 มิ ติ 2 มิ ติ ที่ เ ราใช้ กั น ทั่ ว ไปในสิ น ค้ า
นั้นเป็นแบบมิติเดียวบันทึกข้อมูลได้จ�ำกัดตามขนาดและความยาว
• บาร์โค้ด 2 มิติ บัน ทึกข้อมูลได้มากกว่ามากโดยมีขนาดเล็ ก กว่ า
และพลิกแพลงการใช้งานได้มากกว่า ถึงขนาดสามารถซ่อนไฟล์ใหญ่ๆ
ทัง้ ไฟล์ลงบนรูปภาพได้เลยทีเดียว  (เมือ่ ขยายรูปภาพให้ใหญ่ขนึ้ จะเห็น
ตัวบาร์โค้ด 2 มิติ)
• แต่ บ าร์ โ ค้ ด 2 มิ ติ ยั ง ไม่ มี ม าตรฐานที่ นิ่ ง พอ จึ ง ท� ำ ให้ ก ารน� ำ
มาใช้ ง านหลากหลายเกิ น ไปจนเกิ ด ปั ญ หาการใช้ ง านร่ ว มกั น
และต้องใช้เครื่องมือเฉพาะของมาตรฐานนั้นๆ ในการอ่าน
• ปัจจุบันมีความพยายามที่จะก�ำหนดมาตรฐานของบาร์โค้ด 2 มิติ
โดยกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์และอุตสาหกรรมยา/เครื่องมือ
แพทย์ ซึ่งมีความต้องการใช้งานบาร์โค้ดที่มีขนาดเล็กแต่บรรจุข้อมูล
ได้มาก จนได้บาร์โค้ดลูกผสมระหว่าง 1 มิติกับ 2 มิติขึ้นมา ในชื่อเดิม
คือ RSS: Reduce Space Symbol หรือชื่อใหม่คือ GS1 DataBar
• บาร์โค้ด 3 มิติ คือ ความพยายามที่จะแก้ข้อจ�ำกัดของบาร์โค้ดที่มี
ปัญหาในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น ร้อนจัด หนาวจัด หรือมี
ความเปรอะเปื้อนสูงเช่น มีการพ่นสี พ่นฝุ่น ตลอดเวลา ส่วนใหญ่
จะพบในอุตสาหกรรมหนักเครื่องจักร เครื่องยนตร์ โดยจะยิงเลเซอร์
ลงบนโลหะเพื่อให้เป็นบาร์โค้ด หรือจัดท�ำให้พื้นผิวส่วนหนึ่งนูนขึ้นมา
เป็นรูปบาร์โค้ด (Emboss)
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RFID

มาตรฐาน RFID 					
กุญแจแห่งความสำ�เร็จ						
ด้านโลจิสติกส์ซัพพลายเชน

RFID เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ในภาคธุรกิจ ทั้งในภาคการผลิต การขนส่ง และในแวดวงอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังสามารถประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวกับซัพพลายเชน  
ไม่ว่าจะเป็นระบบการค้าปลีก การค้าส่ง ระบบการผลิต รวมถึงการ      
ขับเคลื่อนทางโลจิสติกส์ โดยสินค้าที่ติด RFID Tag เมื่อผ่านสายพาน
ล�ำเลียงของระบบการผลิตในโรงงานส่งผลให้แต่ละหน่วยงานจะรู้ว่า     
จะต้องท�ำอย่างไร สินค้าอะไร จ�ำนวนเท่าใด  จะต้องส่งไปที่ไหน ส่งให้ใคร
และเมื่อใด ซึ่งก่อให้เกิดการส่งมอบที่เป็น Just in Time Delivery  ทั้งนี้  
RFID ยั ง สามารถน� ำ ไปใช้ จ นถึ ง ผู ้ บ ริ โ ภคขั้ น สุ ด ท้ า ย เช่ น ลู ก ค้ า ใน
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ได้อีกด้วย
ในปัจจุบนั ได้มมี าตรฐานระหว่างประเทศด้าน RFID (ISO17363
–ISO17367) เข้ามามีบทบาทกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยทาง
ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) มีหน้าทีใ่ นการก�ำหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในประเทศ และการควบคุมผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมทัง้ ทีผ่ ลิตในประเทศและทีน่ ำ� เข้าจากต่างประเทศให้มคี ณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานที่ก�ำหนดให้เกิดการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการแบ่ง
ระดับมาตรฐานการใช้งาน RFID ตามระดับของห่วงโซ่อุปทาน (Layers of
Supply Chain) ดังนี้

โดยมาตรฐานดังกล่าวนั้นจะก�ำหนดรูปแบบการบันทึกข้อมูล
(Format) ให้ เ ป็ น มาตรฐานสากลตามความสั ม พั น ธ์ ล� ำ ดั บ ชั้ น ของ         
ห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งมีการแบ่งรูปแบบการใช้งาน และโครงสร้างของข้อมูล
ในแต่ละล�ำดับอย่างชัดเจนเพื่อให้ปลายทางสามารถอ่านข้อมูลได้ถูกต้อง
เหมือนกันทั่วโลกและนอกจากนั้นมาตรฐาน ISO นี้ยังก�ำหนดให้ใช้
มาตรฐาน GS1 Global ส�ำหรับการตั้งรหัสข้อมูลสินค้าอีกด้วย เพื่อ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลในซัพพลายเชนระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง
ปัจจุบนั มาตรฐานดังกล่าวได้การรับรองจากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม(สมอ)แล้ว
ส�ำหรับผู้ที่มีความประสงค์ในการติดตั้ง RFID ไปกับสินค้าเพื่อ
การขนส่งจ�ำเป็นจะต้องบันทึกข้อมูลใน RFID ให้ได้ตามมาตฐาน ISO ข้าง
ต้น ดังนั้น ถ้าหากท่านสนใจที่จะศึกษารายละเอียดมาตรฐานดังกล่าวหรือ
ต้องการปรึกษาการใช้งาน RFID ในรูปแบบต่างๆ ทางสถาบันฯ ยินดีให้
ความรู้และค�ำปรึกษา
สอบถามรายละเอียด พร้อมรับค�ำปรึกษาเทคโนโลยี RFID   
เพิม่ เติมได้ที่ สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่ง
ประเทศไทย โทร 0-2345-1211,1213,1231 อีเมล์ rfid.th@gmail.com
wilailaks@off.fti.or.th

ตารางการอบรมและศึกษาดูงานเดือน มกราคม – มีนาคม 2556
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กระเบื้องห้าห่วง ฉลากเขียว
ไร้ฝุ่นใยหิน ปลอดภัย หายห่วง
กระเบื้องห้าห่วงเป็นแบรนด์ที่คนไทย
รู ้ จั ก กั น มายาวนาน ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง บริ ษั ท
โอลิ ม ปิ ค กระเบื้ อ งไทย จ� ำ กั ด มี ค วามห่ ว งใย
สุ ข ภาพผู ้ บ ริ โ ภคเน้ น เรื่ อ งความปลอดภั ย ต่ อ
สุ ข ภาพของพนั ก งาน ผู ้ บ ริ โ ภค ช่ า งก่ อ สร้ า ง
ตลอดจนร้ า นค้ า จากฝุ ่ น ใยหิ น ที่ มี อั น ตราย
ร้ายแรง อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง และโรคปอด
ซึ่งเป็นวาระที่ส�ำคัญเกี่ยวกับสุขภาพระดับประเทศ
ตามประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
โดยห้าห่วงได้มีการผลิตสินค้า ด้วยการใช้วัสดุ
ทดแทนที่ปลอดภัย ไร้ฝุ่นใยหิน
นายปิยะพร กลันทกพันธุ์ รองผู้อ�ำนวย
การบริหารการตลาด บ. โอลิมปิคกระเบื้องไทย
จ�ำกัด ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงการผลิตในครั้ง
นี้ ว ่ า “กระเบื้ อ งห้ า ห่ ว งฉลากเขี ย วมี ก ารปรั บ
กระบวนการผลิตโดยไม่ใช้แร่ใยหินมานาน
กว่ า 2 ปี แ ล้ ว ซึ่ ง ในการเปลี่ ย น
กระบวนการผลิตนี้ ทางห้าห่วงถือว่า
เป็นส่วนที่ส�ำคัญในหลักการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯในเรื่องของความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สุ ข ภาพที่ ดี ทั้ ง ของ
พนักงาน ตัวแทนจ�ำหน่ายผู้บริโภค
ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย
สะท้อนถึง วิสัยทัศน์ในเรื่องของการ
ไม่หยุดนิ่งที่จะน�ำเสนอนวัตกรรม
ใหม่ที่ดีกว่าให้แก่ผู้บริโภคและ
ตั ว แทนจ� ำ หน่ า ยเป็ น การ
ท� ำ ธุ ร กิ จ ที่ ถื อ ว่ า บริ ษั ท ฯ
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ดั ง นั้ น ก า ร น� ำ เ ส น อ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ ที่ มี ค ว า ม
ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค จึง
ถือเป็นพันธกิจ   อันดับ
ต้ น ๆ ของเรา ซึ่ ง จะ
ท� ำ ให้ ส ามารถด� ำ เนิ น
ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน”

นายปิยะพร กลันทกพันธุ์ กล่าวถึงประโยชน์
ของการใช้บาร์โค้ด    GS1ว่า “เนื่องจาก บมจ.
มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ เป็นสมาชิกกับสถาบัน
รหัสสากลตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบัน ได้น�ำ
บาร์โค้ดมาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดย
บาร์โค้ดช่วยให้เกิดประโยชน์ในด้านความรวดเร็ว
ความแม่นย�ำ ประหยัดเวลาและก�ำลังคน สามารถ
ตรวจสอบได้ง่ายช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ท�ำการตลาดซึ่งช่วยให้การบริหารจัดการดียิ่งขึ้น”
นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ห้าห่วง ฉลากเขียว  
ยังได้ผ่านการทดสอบ และการใช้งานที่มีคุณภาพ
อย่ า งดี โดยได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน
อุตสาหกรรม เลขที่ 1407-2540 ท�ำให้มั่นใจได้ใน
เรื่ อ งคุ ณ ภาพ ความแข็ ง แรง ความคงทน
และการรั่ ว ซึ ม ซึ่ ง ได้ ค ่ า การทดสอบสู ง กว่ า
มาตรฐาน มอก. อี ก ทั้ ง ยั ง มี ข ้ อ พิ สู จ น์ ใ นการ
ทดสอบ ความทนทานต่อแรงกระแทกจากลูกเห็บ
มากกว่ากระเบื้องแบบใช้ใยหินรุ่นเดิมถึง 3 เท่า
ด้ ว ยวิ ธี ท ดสอบการยิ ง ลู ก เห็ บ ขนาดเส้ น           
ผ่าศูนย์กลาง 3 ซม. ด้วยความเร็ว 180 กม.
ทดสอบโดยศู น ย์ ท ดสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ฟฟ้ า
อิเล็คทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง นั่นเป็นเพราะกระเบื้อง
มีความเหนียวเพิม่ มากขึน้ กว่าเดิม สามารถใช้งาน
ได้กับอาคารทุกประเภท
ประสบการณ์จากผู้ใช้ได้ยืนยันจากการ
ใช้งานจริง นายพัชรพล  สีบดา เจ้าของฟาร์มหมู
จันทร์หอม ระบบปลอดเชือ้ จ.กาญจนบุรี กล่าวว่า
“ธุรกิจฟาร์มต้องค�ำนึงถึงเรื่องชีวอนามัยเป็นหลัก
ดั ง นั้ น เราจึ ง มี ค วามกั ง วลถึ ง สิ่ ง ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด
อันตรายต่อสุขภาพ เมื่อได้ทราบข่าวว่าฝุ่นที่เกิด
จากแร่ใยหินนั้นเป็นอันตราย หากสูดดมเข้าไป
อาจก่ อ ให้ เ กิ ด โรคมะเร็ ง ปอดได้ แต่ ก ระเบื้ อ ง
หลังคาห้าห่วง ฉลากเขียวนั้น  เป็นผลิตภัณฑ์
ที่ไม่มีใยหิน ท�ำให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นในเรื่องความ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ อีกทั้งยังปลอดภัยต่อสัตว์
ที่อยู่ในฟาร์มด้วย จากการใช้งานพบว่ามีความ
ทนทานมาก ไม่แตกหักง่าย ยิง่ พอน�ำมาติดตัง้ จริง
จึงรูว้ า่ มีความเหนียวมากกว่ากระเบือ้ งทีม่ แี ร่ใยหิน
และมีให้เลือกทั้งความหนา 4 และ 5 มิลลิเมตร”  
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คาดส่งออกอาหารปี 2556 ทะลุ 1 ล้านล้าน
มุ่งยกระดับเป็นครัวโลกคุณภาพ
จากยอดส่งออกอาหารปี 2555 มูลค่าประมาณ 9.5 แสนล้าน
บาท กระทรวงอุตสาหกรรม คาดการณ์ว่ามูลค่าการส่งออกของไทย
ปี 2556 จะทะลุ 1.08 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10 % สอดรับกับปัจจัย
บวกเออีซี แนะผู้ผลิตปรับตัวลดผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
พร้อมเตรียมงบประมาณ 900 ล้านบาท เดินหน้ายกระดับมาตรฐาน
การผลิต โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก
นายเพ็ชร ชินบุตร ผู้อ�ำนวยการสถาบันอาหาร กล่าวถึงปัจจัย
บวกของการเติบโตของการส่งออกอาหารว่า มาจากตลาดโลกรับรู้ภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวมาแล้วระดับหนึ่ง จึงปรับตัวเข้าสู่เออีซี ส่วนปัจจัยลบ
ได้แก่ ต้นทุนการผลิตและอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นจากการปรับค่าจ้างขั้นต�่ำเป็น
วันละ 300 บาท รวมทั้งการปรับโครงสร้างราคาพลังงานที่จะมีขึ้นใน
ปี 2556
นายวิ ฑู ร ย์ สิ ม ะโชคดี ปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม เผยว่ า
“โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก เดินหน้าต่อในปี 56 ด้วยงบประมาณ 900
ล้านบาท โดยจะผลักดันการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้อุตสาหกรรมอาหาร ทั้งนี้งบประมาณ 320
ล้ า นบาท จะใช้ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งไทยเป็ น ครั ว อาหารคุ ณ ภาพของโลก
โดยจะยกระดับมาตรฐานการผลิตเพื่อส่งออก การบริหารจัดการร้าน
อาหาร การพัฒนาบุคลากร ระบบการผลิตและส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่เกิดจากการแปรรูปซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการบริโภคในตลาดโลก
ที่ เ ปลี่ ย นแปลง รวมทั้ ง เพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ ฮ าลาลและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
เชิงวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในตลาดฮาลาล และส่งสริมผู้ประกอบการ
ทั่วประเทศพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ทางกระทรวงฯ จะผลักดันอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม โดยใช้
ภูมิปัญญาไทยและเทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งพัฒนาสินค้าให้
หลากหลาย และมีความรู้ในการท�ำธุรกิจในอาเซียน โดยต้องพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาเพื่อการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ
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ข่าวการอบรมที่ผ่านมา
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
เพราะโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซั พ พลายเชน ทวี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ทุ ก ธุ ร กิ จ สถาบั น รหั ส สากล
(GS1 Thailand) จัดอบรมหลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน” ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
และบุคคลากร เพื่อน�ำความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้นไปปฏิบัติและพัฒนา       
ยกระดับองค์กร พร้อมการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ โดยวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญ คุณอภิชาต ศรีรตั นอร่าม
เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2555 มีเนื้อหาที่น่าสนใจ เช่น แนวคิดการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ การจัดการ
ซัพพลายเชนเบื้องต้น, ความสัมพันธ์ของ โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน เป็นต้น

หลักสูตร 10 ขั้นตอนการประยุกต์ใช้บาร์โค้ด เพื่อยกระดับธุรกิจ
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถก�ำหนดเลขหมายประจ�ำตัวสินค้า (GTIN) ได้อย่างถูกวิธี
สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) จัดอบรมหลักสูตร “10 ขั้นตอนการประยุกต์ใช้บาร์โค้ด
เพือ่ ยกระดับในการด�ำเนินธุรกิจ” ผูเ้ ข้าอบรมได้รบั ความรูด้ า้ นกระบวนการน�ำบาร์โค้ดไปประยุกต์
ใช้จริง เข้าใจกระบวนการในการก�ำหนดเลขหมายประจ�ำตัวสินค้า วิธจี ดั พิมพ์บาร์โค้ด การเลือกใช้
บาร์โค้ดส�ำหรับผลิตภัณฑ์ การเลือกขนาดและสีของบาร์โค้ด ต�ำแหน่งในการติดบาร์โค้ด
รวมทั้งการวางแผนควบคุมคุณภาพบาร์โค้ด เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2555 โดยมีคุณเปรมฤดี คุณณา
วิทยากรสถาบันรหัสสากล มาให้ความรู้และค�ำแนะน�ำแก่ผู้เข้าอบรม
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เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนบาร์โค้ด สามารถน�ำหลักเกณฑ์ข้อก�ำหนดต่างๆของการสร้างและการน�ำบาร์โค้ดไปใช้อย่างถูกต้อง
เป็นไปตามมาตรฐาน ทางสถาบันฯ จึงก�ำหนดให้สมาชิกรายใหม่ทุกราย ต้องผ่านการอบรม การใช้บาร์โค้ดมาตรฐาน GS1 ในการจัดการสินค้า  ส�ำหรับ
สมาชิกรายใหม่ ลงทะเบียนและเข้าอบรมภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจากวันรับอนุมัติเป็นสมาชิก
ชื่อหลักสูตร / เนื้อหา
อัตราค่าอบรม
วันที่จัด
สมาชิกGS1 :  ฟรี
8, 22 ม.ค. 2556 1. การใช้บาร์โค้ดมาตรฐาน GS1 ในการจัดการสินค้า
5, 20 ก.พ. 2556 เกี่ยวกับบาร์โค้ดมาตรฐานระบบ GS1, โครงสร้างเลขหมายบาร์โค้ด บุคคลทั่วไป : 1,200 บาท
5, 19 มี.ค. 2556 มาตรฐาน GS1 System, การก�ำหนดเลขหมายประจ�ำตัวสินค้า, การ
9, 23 เม.ย. 2556 ประยุกต์บาร์โค้ดมาตรฐาน GS1-128, GS1- 128  Application Identifiers 			
			
7, 22 พ.ค. 2556     (AI’s), การจัดการซัพพลายเชนในแบบจ�ำลอง
			
						
			
		
								
			
สมาชิก GS1
2. การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
14 ก.พ. 2556
เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการห่วงโซ่อุปทาน, ความสัมพันธ์ของโลจิสติกส์และ และสภาอุตสาหกรรม
11 เม.ย. 2556
ซัพพลายเชน, การบริหารจัดการคลังสินค้า, การบริหารสินค้าคงคลัง, การ : 1,600 บาท
13 มิ.ย. 2556
บุคคลทั่วไป
จัดการการขนส่ง, Workshop เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจ
			
: 2,000 บาท
			
			
			 								
3. การประยุกต์ใช้และตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดเพื่อการใช้งานอย่างมี สมาชิก GS1
25 ม.ค. 2556
และสภาอุตสาหกรรม
ประสิทธิภาพ
22 ก.พ. 2556
เกี่ยวกับการก�ำหนดเลขหมายบริษัท,เลขหมายประจ�ำตัวสินค้า, การเลือก : 1,600 บาท
22 มี.ค. 2556
วิธีการจัดพิมพ์และคุณลักษณะของเครื่องสแกนบาร์โค้ด,การเลือกใช้บาร์ บุคคลทั่วไป
26 เม.ย. 2556
โค้ ด ให้ เ หมาะกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ , ข้ อ ก� ำ หนดและเทคนิ ค การใช้ บ าร์ โ ค้ ด , : 2,000 บาท
31 พ.ค. 2556
มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด, วิธีการตรวจสอบคุณภาพบาร์
โค้ดเพื่อการใช้งานจริง

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและสำ�รองที่นั่งได้ที่ www.gs1thailand.org หรือฝ่ายฝึกอบรม 02-345-1197

อบรมกับทาง GS1 Thailand
ได้ความรู้และช่วยลดหย่อนภาษีได้ 200%
โลกปั จ จุ บั น เป็ น เศรษฐกิ จ ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยองค์ ค วามรู ้
และเทคโนโลยีการบริหารจัดการ การส่งเสริมศักยภาพทางธุรกิจด้วยระบบ
มาตรฐาน GS1 และเข้ า อบรมในหลั ก สู ต รต่ า งๆ กั บ สถาบั น
รหัสสากล (GS1 Thailand) นั้น นอกจากผู้ประกอบการ (นิติบุคคล)
ที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ก้าวทันแล้วยังสามารถน�ำค่าใช้จ่าย
ไปลดหย่อนภาษีได้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พ.ศ. 2545 ซึ่ ง พรบ.นี้ ก� ำ หนดให้ บ ริ ษั ท สามารถน� ำ ค่ า ใช้ จ ่ า ย
ในการพัฒนาฝีมือแรงงานไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

หลั ก สู ต รที่ เ ข้ า ข่ า ยได้ รั บ การรั บ รองจะต้ อ งเป็ น หลั ก สู ต ร
มีจ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง  ซึ่งทางสถาบันรหัสสากล
(GS1 Thailand)  ได้เปิดหลักสูตรอบรมในปี 2556 ทีถ่ อื ว่าเป็นการส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงานในข้อที่ 2 ได้แก่ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน, หลักสูตรการประยุกต์ใช้และตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด
เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ, การบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)
และการจัดการคลังสินค้า (WMS) ส�ำหรับธุรกิจยุคใหม่ , การเยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงาน ณ โรงงานหรือศูนย์กระจายสินค้า และอีกหลากหลาย
หลักสูตรที่จะเกิดขึ้น  
     การฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานมี 2 กรณี ดังนี้
บริษัทที่จะใช้สิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษี สามารถศึกษา
• กรณี เ ป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น การฝึ ก เอง (ฝึ ก ภายใน , In-House Training) การกรอกแบบฟอร์มและเอกสารที่ต้องแนบได้ที่ กองส่งเสริมการพัฒนา
  คือทางบริษัทจัดฝึกอบรมขึ้นเอง หรือจ้างจัด
ฝีมือแรงงาน website:http://home.dsd.go.th/sdpaa/ (คู่มืออยู่ในแถบ
• กรณีส่งลูกจ้างไปรับการฝึกกับสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรม
ดาวน์โหลดเอกสาร)
  ฝีมือแรงงาน (ฝึกภายนอก Public Training)
สอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ส่ ว นงานรั บ รองหลั ก สู ต ร
								
โทร 02 245 1707 ต่อ 415,416  
								
								
31
								

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)
เสริ ม ศั ก ยภาพธุ ร กิ จ ...ให้ ก ้ า วไกลไปทั่ ว โลก

GS1 Standard

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) นอกจากจะเป็นนายทะเบียนในการออกเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐานระบบสากลแล้ว               
เรายังให้ค�ำปรึกษาและมีบริการครบวงจร แก่สมาชิกเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจ...ให้ก้าวไกลไปทั่วโลก
1. INDUSTRY ENGAGEMENT
HEALTHCARE
• GS1 Healthcare
องค์กรในธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการสุขภาพในประเทศไทย
ได้ ร วมตั ว เป็ น GS1 Thailand HUG (Healthcare User Group)              
ซึ่ ง มาตรฐานสากล GS1 สามารถน� ำ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านตลอด           
ซัพพลายเชนสุขภาพ เพื่อเสริมประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำ 
ลดข้อผิดพลาดในการรักษาแก่ผปู้ ว่ ย โดยน�ำ GTIN หรือเลขหมายประจ�ำตัว
สินค้าสากล (Global Trade Item Number) ในการบ่งชี้ยาและเวชภัณฑ์
ตั้ ง แต่ ห น่ ว ยการใช้ ง าน จนกระทั่ ง ถึ ง หน่ ว ยโลจิ ส ติ ก ส์ ไ ด้ ต ลอดทั้ ง   
ซัพพลายเชน

RETAIL
• ธุรกิจค้าปลีก (Retailer)
มาตรฐาน GS1 เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันความเจริญเติบโต              
ในอุตสาหกรรมค้าปลีก โดยเพิม่ ประสิทธิภาพ ลดความซ�ำ้ ซ้อนและค่าใช้จา่ ย  
ได้แก่ มาตรฐานในการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business Messaging)
การประสานข้อมูล (Data Synchronization) การก�ำหนดรหัส RFID (Radio Frequency
Identification) ซึง่ เป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์ทสี่ ามารถอ่านค่า โดยผ่านคลืน่ วิทยุ   
จากระยะห่างเพือ่ ตรวจและติดตามวัตถุและการประยุกต์ใช้งาน มาตรฐานของ
ข้อมูลสินค้า (Global Data Synchronization Network (GDSN) และมาตรฐาน
ของการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) เป็นต้น

TRANSPORT AND LOGISTICS
• Transport and Logistics
ระบบมาตรฐานสากลGS1 เพื่ อ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านใน
อุ ต สาหกรรม ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละการขนส่ ง ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ        
ยกตัวอย่างเช่น การใช้งานเลขหมาย Serial Shipping Container Code
(SSCC) บนหน่วยโลจิสติกส์ร่วมกับข้อความอิเล็กทรอนิกส์ Despatch  
Advice (DSADV) ในการขนส่งสินค้า การใช้งานบาร์โค้ด GS1-128     
ในการจัดการสินค้าภายในคลังสินค้าและการใช้งานเลขหมาย Global  
Returnable Asset Identifier (GRAI) ในการบริหารจัดการสินทรัพย์
หมุนเวียนรวมถึงการติดตามและตรวจสอบสินค้าด้วยระบบมาตรฐาน
สากล EPCIS เป็นต้น
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2. SOLUTION
TRACEABILITY
• GS Global Traceability
ระบบตรวจสอบย้อนกลับ หรือ GS1 Global Traceability
เป็นการประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล GS1 ในการบ่งชีส้ นิ ค้าและบริการและ
สถานที่ (Global Location Number: GLN) อย่างไม่ซ�้ำซ้อนกันทั่วโลกด้วย
เลขหมายประจ�ำตัวสินค้าสากล (Global Trade Item Number: GTIN)   
โดยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด (1 D หรือ 2D Bar-Code) เพื่อบ่งชี้ข้อมูล
ด้านการค้าในซัพพลายเชนได้ทั่วโลก และบันทึกไว้ในระบบตัวสินค้าและ
บริการ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล Batch/Lot Number วันที่ผลิต/หมดอายุของ
สินค้า       ผูผ้ ลิตสินค้า เพือ่ ประโยชน์ในการติดตามตัวสินค้า (Tracking)
ได้ตลอดทั้งซัพพลายเชน

VERIFY
บริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด (Barcode Verify Service)
สถาบันรหัสสากล (GS1Thailand) เป็นสถาบันแห่งเดียวในประเทศไทย  
ที่ มี บ ริ ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพบาร์ โ ค้ ด ตามมาตรฐานสากล GS1             
โดยออกใบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด ซึ่งสามารถน�ำไป
เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ปรับปรุงคุณภาพในการพิมพ์บาร์โค้ด
เพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานของสัญลักษณ์บาร์โค้ด โดยสมาชิกของ
สถาบันรหัสสากลได้รับสิทธิพิเศษ ตรวจสอบฟรีส�ำหรับ 20 ใบรายงานผล
การตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดแรกในแต่ละปี
SITE VISIT
บริการน�ำเยีย่ มชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กระจายสินค้าบริษทั
ชั้นน�ำต่างๆ เพื่อศึกษาข้อมูลประสบการณ์ รูปแบบการจัดการ และการ
บริหารของสถานประกอบการจริง แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ในด้ า นต่ า งๆ เช่ น การบริ ห ารการผลิ ต การจั ด การสิ น ค้ า คงคลั ง
การตรวจสอบคุณภาพสินค้าและการขนส่งสินค้า เป็นต้น

STICKER BARCODE
โครงการสติก๊ เกอร์บาร์โค้ด (Package Sticker Barcode) ได้เกิดขึ้น
Mobile Com
เพื่อเพิ่มการบริการของสถาบันฯ ให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังอ�ำนวย
• โทรศัพท์มอื ถือกับสัญลักษณ์บาร์โค้ด (MobileCom)
MobileCom เป็นการเสนอแนวทางการน�ำบาร์โค้ดมาตรฐาน ความสะดวกต่อสมาชิกของสถาบันฯ มากขึ้นโดยเฉพาะสมาชิกในกลุ่ม
สากล GS1 มาใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มือถือ โดยการใช้งานร่วมกับ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สัญลักษณ์บาร์โค้ดซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย อาทิเช่น “Extended
Packaging” ซึ่งเพิ่มความสะดวกให้ผู้บริโภคสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ 4. ALLIANCE
สแกนสัญลักษณ์บาร์โค้ดที่ติดมากับตัวสินค้า เพื่อเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์
ALLIANCE PARTNER
ทางหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
“สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ธุรกิจของคุณ และง่ายต่อการเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ส�ำหรับการแนะน�ำสินค้าและบริการ”
สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ได้จัดท�ำโครงการและ
3. SERVICE
กิจกรรมผ่านสื่อโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ และงาน Event ต่างๆ เพื่อ
TRAINING
สถาบั น รหั ส สากล มี บ ริ ก ารจั ด คอร์ ส อบรมเพื่ อ ประโยชน์        เผยแพร่และส่งเสริมการใช้บาร์โค้ดระบบมาตรฐานสากล GS1 System ให้
แก่สมาชิกและผู้ที่สนใจตั้งแต่คอร์สในระดับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ     กับสมาชิกฯ และผู้สนใจทั่วไปซึ่งรวมถึงการให้บริการด้านฮาร์ดแวร์
บาร์โค้ด ไปจนถึงคอร์สอบรมในระดับเชิงลึก กรณีศึกษาเกี่ยวกับบาร์โค้ด ซอฟท์แวร์ในการน�ำบาร์โค้ดไปประยุกต์ใช้โดยผ่านผูใ้ ห้บริการหรือ Vendor
ระบบมาตรฐานสากลที่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของท่าน พร้อม Program เพือ่ ตอบสนองความต้องการให้กบั สมาชิกได้อย่างครบวงจรและ
ทัง้ บริการจัดอบรมในสถานทีข่ องผูป้ ระกอบการโดยทีมวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญ เต็มประสิทธิภาพ ก้าวทันโลกเศรษฐกิจการค้าและความต้องการของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
สอบถามเพิ่มเติมพร้อมรับค�ำปรึกษาได้ที่ สถาบันรหัสสากล
โทร 02-345-1194-8
อีเมล์: info@gs1thailand.org
www.gs1thailand.org
Facebook: www.facebook.com/GS1Thailand
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Member Service

สิทธิประโยชน์ดีๆ ที่รอคุณพิสูจน์
สำ�หรับ Vendor Alliance Program
•
•
•
•
•

ร่วมประชาสัมพันธ์พร้อมกับวารสาร GS1 Thailand Newsletter ที่มีมากกว่า 10,000 ฉบับ
แสดงโลโก้ พร้อมทั้ง Hyperlink @ Hypertext บนหน้าเว็บไซต์ ของสถาบันรหัสสากล                                
รั บ สิ ท ธิ์ ใ นการประชาสั ม พั น ธ์ เ อกสารแก่ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมและเอกสารการบรรยายในสถาบั น                                           
จัดพิมพ์รายชื่อใน Suppler List ส�ำหรับแจกสมาชิกและบุคคลทั่วไป 4,000 ฉบับ/ปี
เพิ่ ม ช่ อ งทางการตลาด,เพิ่ ม โอกาสในการรวมกลุ ่ ม บริ ษั ท ,เพิ่ ม โอกาสในการพบปะแลกเปลี่ ย น          
ร่วมออกบูธกับสถาบันฯในงาน Roadshow และสิทธิประโยชน์ต่างๆ อีกมากมาย                                    

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 0-2234-1197,1216 โทรสาร : 0-2345-1217-8
Email : sukonthipw@gs1thailand.org
Website : http://www.gs1thailand.org

ประชาสัมพันธ์สินค้า
กับสถาบันรหัสสากล
สถาบันสหัสสากล จัดพื้นที่ส�ำหรับแสดงสินค้าบริเวณหน้าสถาบัน
เพื่อให้สมาชิกได้น�ำสินค้ามาวางแสดง หากสมาชิกท่านใด สนใจสามารถส่ง
ผลิตภัณฑ์มาได้ โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวน
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ เพ็ญพร รัตนไชย
โทร : 0-2345-1190 Email : penpornr@gs1thailand.org

เงื่อนไข

- ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- พิจารณาการน�ำสินค้าขึ้นแสดงโชว์ตามล�ำดับการยื่นเรื่อง
- ก�ำหนดจัดแสดงสินค้าให้เป็นระยะเวลา 1 เดือน
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บสินค้าที่น�ำมาโชว์
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