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 พบกนัอกีในฉบบักอ่นสิน้ปี พ.ศ. 2551 ในฉบบันีจ้ะขอกลา่วถงึการพฒันานําบารโ์คด๊ 

มาตดิบนฉลากผลติภณัฑต์า่งๆ ของ บรษิทั มกิซเ์วลล ์มารเ์ก็ตต ิง้ จํากดั เพือ่ใหท้นัสมยั 
และเป็นประโยชนม์ากขึน้ตอ่ผูน้ําไปใช ้  

 กอ่นอืน่ลองมาเรยีนรูก้นักอ่นนะครบัวา่บารโ์คด๊ คอือะไร และจะมปีระโยชนอ์ะไรบา้ง  
 

 
  

 

 

 

 
 
เพือ่สัง่ซือ้สนิคา้โดยอัตโนมัตเิมือ่สนิคา้มปีรมิาณลดลง จนถงึระดับ Re-order Point ทําใหไ้มเ่กดิ
เหตกุารณ์สนิคา้ขาดมอื รหัสแทง่แตล่ะตัวจะระบรุายละเอยีดของตัวสนิคา้แตล่ะชนดิ ตัวเลขของแทง่
จะถกูแบง่ออกเป็นหมู่ๆ  เพือ่กําหนดลักษณะ และรายละเอยีดของสนิคา้ เชน่ ประเทศผูผ้ลติ รหัส
ผูผ้ลติ รหัสสนิคา้ และหมายเลขตรวจสอบ “รหัสแทง่” หนึง่หมายเลขจะใชก้ับสนิคา้เพยีงชนดิเดยีว  

      รหัสแทง่นัน้สามารถนําไปใชป้ระโยชนไ์ดห้ลายทาง ตัง้แตผู่ส้ง่วตัถดุบิเขา้โรงงาน บรษัิทผู-้ 
ผลติ ผูค้า้สง่ และผูค้า้ปลกี โดยเริม่จากผูส้ง่วตัถดุบินําวตัถดุบิมาสง่ใหก้ับผูผ้ลติ ก็จะมกีารอา่นรหัส
แทง่ของวตัถดุบินัน้ และขอ้มลูทีไ่ดก็้จะถกูเก็บไวใ้นฐานขอ้มลูวา่ขณะนีม้วีตัถดุบิเพิม่ขึน้เทา่ไร รวม
ของเดมิแลว้เป็นเทา่ไร และในขณะทีทํ่าการผลติก็จะตอ้งมกีารนําวตัถดุบิออกมาใช ้โดยทกุครัง้ที่
นํามาใชจ้ะตอ้งสแกนรหัสแทง่ทกุครัง้ เพือ่ใหข้อ้มลูในฐานขอ้มลูถกูตอ้ง และเป็นปัจจบุันทีส่ดุ 
หลังจากผลติออกมาเป็นสนิคา้สําเร็จรปูแลว้ ก็จะตอ้งใหร้หัสแทง่กับสนิคา้นัน้ และจัดสง่สนิคา้นัน้ไป
ใหแ้กผู่ค้า้สง่ ผูค้า้ปลกี และกระบวนการตอ่ไปก็จะมลีักษณะเชน่เดมิ  

       แตอ่ยา่งไรก็ตาม การจะนํารหัสแทง่มาใชใ้หเ้กดิประโยชนท์ีส่ดุควรจะมกีารนําเทคโนโลยี
อยา่งอืน่เขา้มารว่มดว้ย ซึง่เทคโนโลยดีังกลา่ว คอื การแลกเปลีย่นขอ้มลูกันทางอเิลคโทรนคิส ์
(Electronic Data Interchange : EDI) ซึง่ก็คอืการสง่ขอ้มลู และเอกสารทีใ่ชป้ระจําทีม่แีบบ
มาตรฐานผา่นจากคอมพวิเตอรเ์ครือ่งหนึง่ไปยังคอมพวิเตอรอ์กีเครือ่งหนึง่ โดยใชส้ายโทรศัพท ์หรอื
สายเขา้ตรงตดิตอ่กัน เป็นการเปลีย่นกระบวนการทางธรุกจิจากเดมิทีม่คีวามยุง่ยาก และลา่ชา้ เพราะ
ตอ้งผา่นกระบวนการหลายขัน้ตอนกวา่ทีข่อ้มลูจากผูส้ง่จะถงึผูรั้บตอ้งใชเ้วลานาน แตถ่า้นํา EDI มาใช ้
จะชว่ยลดเวลาเหลา่นัน้ลง และยังชว่ยลดความผดิพลาดจากการทํางานของคน (Human Error) 
และเมือ่นํา บารโ์คด๊ และ EDI มาใชร้ว่มกัน เมือ่สนิคา้ตัวใดในรา้นคา้ปลกีลดลงจนถงึจดุ Re-order 
Point  ระบบก็จะทําการสัง่ซือ้สนิคา้นัน้โดยอัตโนมัต ิ

  

 
  

ฉบับที ่4      ปีที ่3        ฉบับ เดือน ตุลาคม 2551 

1. รหสัแทง่  (Barcode)      
 
รหสัแทง่  คอื สญัลักษณ์ทีอ่ยูใ่นรปูของแทง่ สามารถ
อา่นไดด้ว้ยเครือ่ง Scanner “รหัสแทง่” ประกอบดว้ย 
แทง่ทีม่สีเีขม้ และชอ่งวา่งทีม่สีอีอ่น แทง่เหลา่นีเ้ป็น
ตัวแทนของตัวเลข หรอืตัวอักษร ขอ้มลูทกุอยา่งจะถกู
เก็บไวใ้นฐานขอ้มลู เมือ่มกีจิกรรมใดๆ เกดิขึน้ ระบบ
จะจัดการโดยอัตโนมัตทัินท ีเชน่ เมือ่เกดิการขายก็จะ
ตัด Stock ทันท ีอาจมกีารตัง้ Re-order Point   
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2. ประเภทของบารโ์คด๊  
     1. โคด๊ภายใน (Internal Code) เป็นบารโ์คด้ทีทํ่าขึน้ใชเ้องในองคก์รตา่ง ๆ ไมส่ามารถ
นําออกไปใชภ้ายนอกได ้ 
      2. โคด๊มาตรฐานสากล (Standard Code) ทีเ่ป็นทีรู่จั้ก และนยิมใชก้ันอยา่งแพรห่ลายท่ัวโลก  
ม ี2 ระบบ คอื  
               2.1 ระบบ EAN (European Article Numbering) เริม่ใชเ้มือ่ปี พ.ศ. 2519 มี
ประเทศตา่งๆ ใชม้ากกวา่ 90 ประเทศท่ัวโลก ในภาคพืน้ยโุรป เอเชยี และแปซฟิิก, ออสเตรเลยี, 
ลาตนิอเมรกิา รวมทัง้ประเทศไทย  
              2.2 ระบบ UPC (Universal Product Code) เริม่ใชเ้มือ่ปี พ.ศ. 2515 โดยมกีารใช ้
แพรห่ลาย 

3. ประโยชนข์องการตดิบารโ์คด๊มาตรฐานสากลกบัตวัสนิคา้     
          การนําบารโ์ค๊ดมาตรฐานสากลมาใชใ้นธรุกจิการคา้ จะมคีณุประโยชนห์ลายประการ คอื 
 1. ใน Barcode จะระบรุายละเอยีดของสนิคา้ ซึง่หนึง่ในนัน้ ก็รวมไปถงึ ประเทศผูผ้ลติ อยา่ง
ประเทศไทยมเีลข 885 เป็นเลขประจําตัว ดังนัน้ถา้เราเห็นวา่สนิคา้ใดมรีหัสแทง่ทีข่ ึน้ตน้ดว้ย 885 ก็
ทราบไดทั้นทวีา่สนิคา้นัน้ผลติในประเทศไทย เป็นของไทย จงึเป็นประโยชนต์อ่การเลอืกซือ้สนิคา้                                                                                                                   
2. ลดข ัน้ตอน และประหยดัเวลาการทํางาน  การซือ้ขายสนิคา้ จะมคีวามสะดวกรวดเร็วมากขึน้ 
โดยเฉพาะการรับชําระเงนิ การออกใบเสร็จ การตัดสนิคา้คงคลัง  
 3. งา่ยตอ่ระบบสนิคา้คงคลงั  คอมพวิเตอรซ์ ึง่เชือ่มกับเครือ่งสแกนเนอร ์จะตัดยอดสนิคา้โดย
อัตโนมัต ิจงึสามารถใหข้อ้มลูเกีย่วกับการหมนุเวยีนสนิคา้ สนิคา้รายการใดจําหน่ายไดด้หีรอืไม ่มี
สนิคา้เหลอืเทา่ใด 
 4. ยกระดบัมาตรฐานสนิคา้ การระบบุารโ์คด๊แสดงขอ้มลูสนิคา้ของผูผ้ลติแตล่ะราย ทําใหผู้ผ้ลติ 
คํานงึถงึการปรับปรงุคณุภาพสนิคา้ เพือ่รักษาภาพลักษณ์ของสนิคา้ และสอดคลอ้งกับมาตรฐาน
ผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม เรือ่งการแสดงขอ้มลูสนิคา้                                                                                                                                                                 
5. เป็นระบบสากลทีไ่มซํ่า้ซอ้น ใชไ้ดท้ ัว่โลก ทกุอตุสาหกรรม ปลอดภัย เพราะมคีวามยาวคงที ่
เป็นตัวเลขทัง้หมด และมเีลขตรวจสอบทีเ่ป็นมาตรฐาน รหัสสนิคา้ และบรกิารจะไมม่กีารซํ้าซอ้น                                                           
6. สรา้งศกัยภาพเชงิแขง่ขนัในตลาดตา่งประเทศ  “บารโ์คด๊มาตรฐานสากล”  เป็นเครือ่งบง่ชี้
ถงึสนิคา้ทีเ่ชือ่ถอืได ้การมเีลขหมายประจําตัวสนิคา้ ทําใหผู้ส้นใจสามารถทราบถงึแหลง่ผูผ้ลติ และ
ตดิตอ่ซือ้ขายกันไดส้ะดวกโดยตรง รวมถงึการพัฒนาบรรจภัุณฑเ์พือ่สง่เสรมิการสง่ออก เพิม่
ประสทิธภิาพในระบบการบรหิารจัดการ ซบัพลายเชน โดยการใชข้อ้มลูจากบารโ์คด้มาตรฐานสากล                                                                                       
7. เพิม่ประสทิธภิาพในระบบการบรหิารจดัการ  Supply Chain โดยการใชข้อ้มลูจากบารโ์คด๊
มาตรฐานสากล ชว่ยใหผู้ป้ระกอบธรุกจิสามารถไดรั้บขอ้มลูทางการผลติ การคา้ไดทั้นท ีและถกูตอ้ง
แมน่ยํา ทําใหส้ามารถตัดสนิใจวางแผนบรหิารงานดา้นการผลติ สนิคา้คงคลัง ดา้นการขนสง่ การ
จัดซือ้ และการตลาดเป็นไปอยา่งรวดเร็ว และมปีระสทิธภิาพ  

นอกจากการพฒันาใสบ่ารโ์คด๊ลงในฉลาก ทางบรษิทัฯ ยงัไดม้กีารพฒันาผลติภณัฑ์
ใหม่ๆ  เพิม่เตมิ เพือ่เป็นประโยชนต์อ่ผูใ้ช ้และใหท้นัสมยักบัววิฒันาการ ของอตุสาหกรรมที่
กา้วหนา้ไปไกล เชน่ ผลติภณัฑ ์Hand Gel (ผลติภณัฑท์ําความสะอาดมอืและฆา่เชือ้ทีไ่ม่
ตอ้งลา้งออกดว้ยนํา้อกีคร ัง้) หรอื ผลติภณัฑ ์Insect Glue (กาวชนดิพเิศษ สาํหรบัดกัจบั
แมลง) ซึง่บางทา่นคงไดร้บัทราบรายละเอยีดมาบา้งแลว้ แลว้พบกนัใหมน่ะครบั 
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