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รหัสวิชา 3613105



การใชเทคโนโลยีในการบรรจุภัณฑในงานโลจิสติกส

ปจจุบันการดําเนินงานในดานบรรจุภัณฑ ไดมีวิทยาการและนวัตกรรมใหม ๆ บรรจุภัณฑเปนปจจัย         

ที ่ส ําคัญในการจัดการการนําสินคา จากแหลงผลิตสู ม ือผู บริโภคในคุณภาพซึ ่งเปนที ่ยอมรับได             

การบรรจุภัณฑจึงมีความสัมพันธกับขั้นตอนตาง ๆ ตั้งแตการเตรียมสินคาการบรรจุ การลําเลียงและขนสง

จนถึงการตลาด

การใชเทคโนโลยีในการบรรจุภัณฑปจจุบัน เชน เทคโนโลยีบารโคดถูกนํามาใชทดแทนการบันทึก

ขอมูลและระบบ RFID (Radio Frequency Identification) เปนระบบระบุลักษณะของวัตถุดวยคลื่น

ความถี่วิทยุมีวัตถุประสงคหลักเพื ่อน ไปใชงานแทนระบบบารโคด (Barcode) เปนระบบเก็บขอมูล                   

ทางเล ็กทรอนิกส ท ี ่ เพ ิ ่มความสามารถในการค ํานวณและการร ักษาความปลอดภัยของขอม ูล                 

ซึ่งการพัฒนาระบบ RFID มิไดมีจุดประสงคเพื่อมาแทนที่ระบบบารโคด แตเปนการเสริมจุดออนตาง ๆ 

ของระบบบรรจุภัณฑในงานโลจิสติกส



รหัสแทงหรือบารโคด 

รหัสแทงหรือบารโคด  (Barcode) 

คือ สัญลักษณรหัสแทง ที่ใชแทนขอมูลตัวเลขมีลักษณะเปนแถบที่มีความหนาบางแตกตางกัน 

ขึ้นอยูกับตัวเลขที่กํากับอยูขางลาง ที่พบเห็นทั่วไปจะดูเหมือนแถบสีขาวสลับดํา ซึ่งจะอานได

ดวยเครื่อง“อานบารโคด (barcode scanner)” การอานขอมูลอาศัยหลักการสะทอนแสง 

อานขอมูลเขาไปเก็บในคอมพิวเตอรโดยตรง ไมตองผานการกดปุมที่แปนพิมพ เปนระบบ

มาตรฐานสากลที่ใชเหมือนกันทั่วโลก 

(บัญชา แหวดี, 2557)  



สัญลักษณของบารโคดที ่ใชกันมีการกําหนดขึ ้นมาหลายรูปแบบ ตามมาตรฐานของแตละองคกร                

และตามจุดประสงคของการใชงาน แตโดยทั่ว ๆ ไปแลวบารโคดจะมีสวนประกอบตาง ๆ ดังตอไปนี้

1) Quiet Zone เปนบริเวณที่วางเปลาไมมีการพิมพขอความใด ๆ โดยจะอยูกอนและหลังบารโคด

2) Start/ Stop Character เปนบริเวณแถบแทงหรือชองวาง

3) Data เปนบริเวณแถบแทงหรือชองวางที่แทนขอมูลตาง ๆ ที่เราตองการ

4) Check Digit เปนบริเวณแถบแทงที่ไวสําหรับเก็บคาตัวเลข เพื่อตรวจสอบในขอมูลสวน Data            

เพ่ือเตรียมส่ังใหเซนเซอรเริ่มตนหรือหยุดบารโคด เพ่ือใหมั่นใจวาถูกตองแมนยํา

รหัสแทงหรือบารโคด 

 สวนประกอบของบารโคด  



สวนลายเสน ซึ่งเปนลายเสนสีขาว (โปรงแสง) และสีดํา มีขนาดความกวางของลายเสนตามมาตรฐาน         

แตละชนิดของบารโคด

สวนขอมูลตัวอักษร เปนสวนท่ีแสดงความหมายของชุดขอมูลลายเสนสําหรับใหอานเขาใจ

สวนแถบวาง เปนสวนที่เครื่องอานบารโคดใชกําหนดขอบเขตของบารโคด และกําหนดคาใหกับสีขาว      

(ความเขมของการสะทอนแสงในสีของพื ้นผิวแตละชนิดที ่ใชแทนสีขาว) โดยทุกเสนจะมีความยาวเทากัน           

เรียงตามลําดับในแนวนอนจากซายไปขวา

แถบสีทั้งสีขาวและสีดําที่มีความกวางจะแทนคาเปน 1 และแถบสีที่มีความแคบ (หรือมองดวยตาเหมือนเปน

เสนตรงเล็ก ๆ) ท้ังขาวและดําจะมีคาเปน 0

รหัสแทงหรือบารโคด 

 หลักการทํางานของบารโคด 



1) ขนาดของบารโคด ความกวางควรจะเปนไปตามที่มาตรฐานกําหนด อยางไรก็ตามความสูงของเสนบารโคด         

ควรไมนอยกวา 15 มิลิเมตร

2) พื้นท่ีวางและหลังของตัวสัญลักษณ ควรจะมากกวา 3.6 มิลลิเมตร ท้ัง 2 ขาง

3) ผิววัสดุโปรงใส ไมเหมาะสมที่จะใชเปนสีดานหลังของรหัสแทง เชน พิมพเฉพาะสีดําบนถุงพลาสติกใส โดยไมมี

การพิมพสีพื้นเปนฉากหลัง และความหนาของสีท่ีพิมพน้ันมีความแตกตางกัน แมวาจะมีสีเดียวกันก็ตาม

4) หลีกเลี่ยงการใชสีสะทอนแสง เพราะจะทําไหการอานของความเขมของแสงผิดไป

5) ผลิตภัณฑท่ีมีหีบหอเปนผาหรือบรรจุรูปรางไมอยูตัว จะไมสามารถพิมพรหัสแทงไดอีกทั้งเสนใยจะเปนปญหากับ

เครื่องสแกนเนอร วิธีท่ีดีท่ีสุด คือ การพิมพรหัสบนแผนปายสินคาท่ีหอยติดกับตัวสินคา

รหัสแทงหรือบารโคด 

 ขอควรปฏิบัติในการออกแบบบรรจุภัณฑพรอมบารโคด



1.  มาตรฐานบารโคดประเภท 1 มิติ (1D) 

ประกอบดวยแทงบารสีเขมโทนเย็นสลับกับพื้นที่วางสีออนโทนรอน ที่เราพบเจอมากที่สุดจะเปนแทงสีดําสลับกับ            

พื้นท่ีวางสีขาว (เปนคูสีท่ีดีท่ีสุด) การสแกนเพื่ออานขอมลูของบารโคดประเภท 1 มิติน้ันจะใชหลกัการสะทอนและดดูกลนื

แสงของแทงบาร โดยแทงบารนั ้นสีเขมโดนเย็นทําหนาที ่ในการดูดกลืนแสงไดดี ในขณะที ่พื ้นที ่สีออนโดนรอน             

จะสะทอนแสงไดด ีทําใหเกิดความแตกตางของความเขมแสงเกิดข้ึน และสแกนเนอรจะทําหนาท่ีแยกแยะความแตกตางน้ี

เพื่อท่ีจะประมวลผลตอไป

รหัสแทงหรือบารโคด 

 ประเภทของบารโคด

(<https://logisticpackaging.com/>, 2020)



2. มาตรฐานบารโคดประเภท 2 มิติ (2D) หรือแบบแมทริกซ
เนื่องจากการใชงานของบารโคด 1 มิติ มีขอจํากัดในการบรรจุขอมูล แตขนาดของสัญลักษณบารโคดมีขนาดใหญเกินไปหรือไม

เหมาะสม เพื่อแกไขปญหาดังที่กลาวมาบารโคดประเภท 2 มิติ จึงถูกพัฒนาขึ้น โดยการออกแบบใหสามารถบรรจุขอมูลไดทั้งแนวตั้ง

และแนวนอน ทําใหสามารถบรรจุขอมูลไดมากขึ้นกวาแบบ 1 มิติ โดยใชพื้นที่เล็กกวา สแกนเนอรที่ใชอานบารโคด 2 มิติจะใชระบบ

การสแกนที่มีกลองเปนพ้ืนฐาน และเคร่ืองสแกนเนอรเกือบทุกเคร่ืองที่อานบารโคด 2 มิติไดจะสามารถอานบารโคด 1 มิติไดเชนกัน 

คุณสมบัติอีกอยางหนึ่งของบารโคด 2 มิติที่พิเศษกวาบารโคด  1 มิติ คือเครื่องสแกนเนอร สามารถที่จะถอดรหัสไดถึงแมวาบางสวน

ของบารโคดจะมีการเสียหาย อยางเชนถูกขูดขีด หรือบารโคดคุณภาพต่ําจนเคร่ืองอานประเภทอ่ืนไมสามารถอานไดก็ตาม 

รหัสแทงหรือบารโคด 

 ประเภทของบารโคด

(<https://logisticpackaging.com/>, 2020)



รหัสแทงหรือบารโคด 

 ประโยชนจากการใชบารโคดในบรรจุภัณฑโลจิสติกส

(<https://logisticpackaging.com/>, 2020)

1) ลดภาวะคาใชจายเกี่ยวกับสินคาคงคลัง

2) เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานในคลังสินคา

3) ชวยในดานการจัดซื้อ 

4) ชวยในการบริหารการตลาด 



สําหรับประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรมไดกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสัญลักษณรหัสแทงตามระบบมาตรฐานของ EAN 

โดยมีสถาบนัสัญลักษณแทงไทย ของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือ Thai Article Numbering Council (TANC) เปนผูกําหนด

เลขหมายประจําตัว ทั้งนี้ ระบบ EAN ที่ประเทศไทยใชนั้นจะมีลักษณะเปนเลขชุด 13 หลัก ซึ่งมีความหมายดังนี้

หมายเลข 1  สัญลักษณแทงสีเขมสลับสีออนสําหรับอานดวยเคร่ืองสแกนเนอร

หมายเลข 2  885 : ตัวเลข 3 หลักแรก คือรหัสของประเทศไทย

หมายเลข 3  0000 : ตัวเลข 4 ตัวถัดมา เปนรหัสโรงงานที่ผลิต หรือรหัสสมาชิก

หมายเลข 4  11111 : 5 ตัวถัดมาเปนรหัสสินคา

หมายเลข 5  2 : ตัวเลขหลักสุดทายเปนตัวเลขตรวจสอบเลข 12 ขางหนาวากําหนด 

ถูกตองหรือไม ถาตัวสุดทายผิด บารโคดตัวนั้นจะอานไมออกส่ือความหมายไมได

(<https://logisticpackaging.com/>, 2020)

รหัสแทงหรือบารโคด 



ระบบ RFID 

RFID (Radio Frequency Identification) 

คือ ระบบจัดการเก็บขอมูลและแสดงผลถึงลักษณะรายละเอียดของวัตถุทางอิเล็กทรอนิกส 

โดยใช คล ื ่นว ิทย ุเป นสื ่อกลางในการสงผ านขอมูล ซ ึ ่งสามารถอธิบายโดยงายไดว า

เปนเทคโนโลยีที่ทําใหสามารถติดตามขอมูลของวัตถุ 1 ชิ้น วา คืออะไร ผลิตที่ไหน และใคร

เปนผูผลิต ผลิตอยางไร ผลิตวันไหน และเมื่อไร ประกอบไปดวยช้ินสวนอะไรบางและแตละชิ้น

มาจากที ่ไหน รวมทั ้งที ่ตั ้งของวัตถุนั ้น ๆ ในปจจุบันวาอยู สวนใดในโลก โดยไมจําเปน          

ตองอาศัยการสัมผัส (Contact-Less) หรือตองเห็นวัตถุน้ัน ๆ กอน (Line-of-Sight) 

(สุวิทย สมสุภาพรุงยศ, 2560)



1. แทกส (Tag) เปนฉลากท่ีผนึกติดกับวัตถุ ใชบันทึกขอมูลเกี่ยวกับวัตถุชิ้นนั้น โครงสรางภายในแทกสประกอบดวยชิป

และขดลวด ซึ่งทําหนาที่เหมือนเสาอากาศที่คอยรับ–สงสัญญาณ แทกสมี 2 ชนิดใหญ ๆ คือ (1) Passive RFID Tags

และ (2) Active RFID Tags

2. เครื่องอาน (Reader) หนาท่ีของเครื่องอานคือ การเชื่อมตอเพ่ืออานขอมูลจากแทกส

ทั้งสองสวนจะสื่อสารกันโดยอาศัยชองความถี่วิทยุ สัญญาณนี้ผานไดทั้งโลหะและอโลหะแตไมสามารถติดตอกับเครื่อง

อานใหอานไดโดยตรง เมื่อเครื่องอานสงขอมูลผานความถี่วิทยุแสดงถึงความตองการขอมูลที่ถูกระบุไวจากปาย ปายจะ

ตอบขอมูลกลับ และเครื่องอานจะสงขอมูลตอไปยังสวนประมวลผลหลักของคอมพิวเตอร

โดยเครื่องอานจะติดตอสื่อสารกับคอมพิวเตอร ผานสายเครือขาย LAN (Local Area Network) หรือสงผานทาง

ความถี่วิทยุจากท้ังอุปกรณมีสายและอุปกรณไรสาย

 องคประกอบในระบบ RFID 

ระบบ RFID 



Passive RFID Tags Active RFID Tags

1) ไมมีแหลงพลังงานในตัว (ใชพลังงานจากเคร่ืองอานแถบ RFID)

2) ระยะในการอานส้ัน (1.2 เมตร)

3) ทํางานในบริเวณที ่ม ีส ัญญาณรบกวนไดด ี สภาพแวดลอม          

มีผลนอยตอการอานขอมูล

4) มีขนาดเล็ก นํ้าหนักเบา 

5) ราคาถูก

6) อายุการใชงานจํากัด ขึ้นอยูกับอายุแบตเตอร่ี ประมาณ 2–7 ป

1) มีแหลงพลังงานในตัว

2) ระยะในการอานไกล (100 เมตร)

3) มีปญหาเมื ่อนําไปใชงานในสภาพแวดลอมที ่มีส ัญญาณ

แมเหล็กไฟฟารบกวนสูง

4) มีขนาดใหญ

5) ราคาแพง

6) อายุการใชงานยาวนานประมาณ 20 ป

ระบบ RFID 

ตารางเปรียบเทียบระหวาง Passive RFID Tags และ Active RFID Tags

(ชัยชนะ มิตรพันธ และคณะ, 2552)



1. มีความละเอียด และสามารถบรรจุขอมูลไดมากกวา ซ่ึงทําใหสามารถแยกความแตกตางของสินคาแตละชิ้น

แมจะเปน SKU (Stock Keeping Unit - ชนิดสินคา) เดียวกันก็ตาม

2. ความเร็วในการอานขอมูลจากแถบ RFID เร็วกวาการอานขอมูลจากแถบบารโคดหลายสิบเทา

3. สามารถอานขอมูลไดพรอมกันหลาย ๆ แถบ RFID

4. สามารถสงขอมูลไปยังเครื่องรับไดโดยไมจําเปนตองนําไปจอในมุมที่เหมาะสมอยางการใชเครื่องอาน

บารโคด (Non-Line of Sight)

5. คาเฉลี ่ยของความถูกตองของการอานขอมูลดวยเทคโนโลยี RFID นั ้นจะอยู ที ่ประมาณ 99.5 %              

ขณะท่ีความถูกตองของการอานขอมูลดวยระบบบารโคดอยูท่ี 80 %

ระบบ RFID มีขอไดเปรียบเหนือกวาระบบบารโคดดังน้ี 



6. สามารถเขียนทับขอมูลได จึงทําใหสามารถนํากลับมาใชใหมไดซ่ึงจะลดตนทุนของการผลิตปายสินคา          

ซ่ึงคิดเปนประมาณ 5% ของรายรับของบริษัท

7. สามารถขจัดปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการอานขอมูลซ้ําท่ีอาจเกิดขึ้นจากระบบบารโคด

8. ความเสียหายของปายชื่อ (Tag) นอยกวาเนื่องจากไมจําเปนตองติดไวภายนอกบรรจุภัณฑ

9. ระบบความปลอดภัยสูงกวา ยากตอการปลอมแปลงและลอกเลียนแบบ

10. ทนทานตอความเปยกชื้น แรงสั่นสะเทือน การกระทบกระแทก

ระบบ RFID มีขอไดเปรียบเหนือกวาระบบบารโคดดังน้ี 



นอกจากระบบบารโคดและระบบ RFID แลวเทคโนโลยีในการบรรจุภัณฑในงานโลจิสติกสยังมีอีกหลากหลาย 

โดยตัวอยางของการนําเอาเทคโนโลยีใหมๆ มาชวยในการพัฒนาบรรจุภัณฑใหเกิดความนาสนใจและดึงดูด

ผูบริโภคไดนี้ มีอาทิเชน

บรรจุภัณฑในแบบสูญญากาศ ที่ถูกนํามาใชงานกับผลิตภัณฑในกลุ มอาหารทั้งที ่เปนอาหารสดและ

อาหารแหง ที่นอกจากชวยเก็บรักษาอาหารใหมีอายุยาวนานขึ้นแลว ยังชวยเพิ่มความนาสนใจดวยการเปดเผย

รูปลักษณะของผลิตภัณฑที ่อยู ภายใน แสดงออกถึงความสดใหมหรือความนารับประทานได นอกจากนี้

การนําเอาบรรจุภัณฑสูญญากาศมาใชกับผลิตภัณฑในกลุ มพืชผลทางการเกษตรที ่เปนธัญพืช ชวยลด         

ความเสียหายจากมอดแมลงท่ีกัดกินเมล็ดพืชหรือธัญพืชอีกดวย

การใชเทคโนโลยีในการบรรจุภัณฑในงานโลจิสติกส

(กรมสงเสรมิอตุสาหกรรม, 2565)



1. จงอธิบายความหมายของรหัสแทงหรือบารโคด

2. บารโคดมีหลักการทํางานอยางไร จงอธิบาย

3. ประเทศไทย ไดกําหนดใชสัญลักษณรหัสแทง เปนเลขชุดจํานวนกี่หลัก

4. จงอธิบายความหมายของ RFID 

5. ระบบ RFID มีขอไดเปรียบเหนือกวาระบบบารโคด อยางไรบาง

แบบฝกหัดบทที่ 8
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