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การเลือกเครื่องอ่านบารโ์ค้ด (สแกนเนอร)์ 
ส าหรบัอ่านข้อมูลจากสญัลกัษณ์บารโ์ค้ด 2 มิติ ชนิด GS1 DataMatrix 

การอ่านสญัลักษณ์บาร์โค้ด 2 มิติ ชนิด GS1 DataMatrix ต้องใช้เครื่องสแกนเนอร์ที่สามารถอ่าน
บารโ์คด้ชนิด 2 มติไิด ้โดยปกตจิะเป็นกลอ้งหรอืใชเ้ทคโนโลยกีารถ่ายภาพ ซึ่งจะแตกต่างจากเทคโนโลยทีี่ใช้
ส าหรบัอ่านสญัลกัษณ์บารโ์คด้แบบ 1 มติ ิหรอืแบบเชงิเสน้ ซึง่สญัลกัษณ์บารโ์คด้แบบ 1 มติ ิเช่น EAN-13 หรอื 
GS1-128 สามารถอ่านได้ดว้ยเครื่องสแกนเนอรท์ีม่ลี าแสงเลเซอร์เสน้เดยีวทีพ่าดผ่านความยาวของสญัลกัษณ์ 
(ในแกน X) ขณะทีก่ารอ่านสญัลกัษณ์ GS1 DataMatrix ตอ้งอ่านใหค้รบทัง้ภาพ (ทัง้ในแกน X และแกน Y) 

 
รูปแสดงสัญลักษณ์บาร์โค้ดแบบ 1 มิติ ชนิด EAN-13 
(รหัสทีแ่สดงในสัญลักษณ์ข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างรหัสเท่าน้ัน) 

 

 
รูปแสดงสัญลักษณ์บาร์โค้ดแบบ 1 มิติ ชนิด GS1-128 

(รหัสทีแ่สดงในสัญลักษณ์ข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างรหัสเท่าน้ัน) 
 

 

 

 

รูปแสดงสัญลักษณ์บาร์โค้ดแบบ 2 มิติ ชนิด GS1 DataMatrix 
(รหัสทีแ่สดงในสัญลักษณ์ข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างรหัสเท่าน้ัน) 

ระบบการสแกนที่ใช้กล้อง มกัจะมคีวามสามารถในการแยกแยะเฉดของสเีทา (Grayscale) ในโหมด
ขาวด าได้ถงึ 256 ระดบั ขอ้ดนีี้ช่วยท าให้ระบบการสแกนที่ใช้กล้องบางรุ่นสามารถอ่านสญัลกัษณ์ที่มคี่าความ
แตกต่างของสทีี่ต ่ามากๆ ได้ดขีึ้น เช่น สญัลกัษณ์ที่สลกัลงบนพืน้ผวิโลหะโดยตรง (Direct Part Marking หรอื 
DPM) สิง่ส าคญัคอืตอ้งทราบว่าเครื่องสแกนเนอรเ์กอืบทุกเครื่องทีอ่่านสญัลกัษณ์บารโ์คด้ GS1 DataMatrix ได ้
กส็ามารถอ่านสญัลกัษณ์บารโ์คด้แบบ 1 มติ ิ(GS1-128, EAN-13, UPC-A ฯลฯ) ไดเ้ช่นกนั 
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การเลือกเครื่องสแกนเนอร ์

หลายๆ หน่วยงานมกัจะมาขอค าแนะน าจากองคก์ร GS1 ในเรื่องการเลอืกอุปกรณ์ ซึ่งในตลาดเองกม็ี
ผู้ให้บรกิารที่ผลิตเครื่องสแกนบาร์โค้ดที่มคีุณภาพอยู่จ านวนมาก อย่างไรก็ตาม ทาง GS1 ต้องมคีวามเป็น
กลางจงึไม่สามารถสนับสนุนผู้ขายรายใดรายหนึ่งได้ และเช่นเดยีวกบัตลาดทัว่ไป ผลติภณัฑ์ต่างๆ กจ็ะมจุีด
แขง็และจุดอ่อนที่แตกต่างกนัไป การเลือกเครื่องสแกนเนอร์ให้ตอบโจทย์จะขึ้นอยู่กบัหลายปัจจยัซึ่งรวมถงึ 
ราคา และสภาพแวดลอ้มการท างาน เป็นตน้ อย่างไรกต็าม ยงัมอีกี 2 ปัจจยัทีอ่าจสง่ผลต่อคุณภาพดว้ย ไดแ้ก่ 

1.1 ซอฟตแ์วรส์ าหรบัการประมวลผลภาพและการถอดรหสั 
1.2 เลนสแ์ละเซน็เซอร ์ 

1.1 การประมวลผลภาพและการถอดรหสั 

โดยปกตกิลไกการท างานภายในของการสแกน และระบบการถอดรหสัทีใ่ชใ้นเครื่องสแกนเนอร์แต่ละ
รุ่น มกัจะเป็นข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่เป็นความลบัทางการค้า บรษิัทจึงมกัจะเผยแพร่เฉพาะความสามารถของ
เครื่องสแกนเนอร ์อย่างไรกต็าม ซอฟต์แวร์ทีใ่ชใ้นการถอดรหสักม็กัจะมวีธิกีารถอดรหสัทีอ่า้งองิไปในแนวทาง
เดยีวกนั 

คุณภาพของรูปทีบ่นัทกึได ้สว่นหน่ึงจะถูกก าหนดโดยค่าความละเอยีด (Resolution) ของอุปกรณ์ และ
ผูผ้ลติบางรายหนัไปใชข้ ัน้ตอนการประมวลผลที่ไม่ถูกต้องหรอืใชต้รรกะทีค่ลุมเครอืเพื่อจะท าใหเ้ครื่องสามารถ
อ่านสญัลกัษณ์บารโ์คด้ทีบ่ดิเบี้ยวหรอืเสยีหายได ้สิง่ส าคญัทีค่วรทราบคอื สญัลกัษณ์บารโ์คด้ทีม่คีุณภาพสงู คอื
ต้องไม่เพยีงแค่มัน่ใจว่ามคี่าการอ่านด้วยเครื่องสแกนเนอรท์ุกชนิดไดใ้นระดบัด ีแต่ยงัต้องช่วยป้องกนัการอ่าน
ค่าผดิจากเครื่องสแกนเนอรท์ีใ่ชต้รรกะในการประมวลผลไม่ถูกตอ้งดว้ย 

1.2 ความสามารถในการตัง้โปรแกรมเครื่องสแกนเนอร ์

เครื่องสแกนเนอรท์ีท่นัสมยัจ านวนมากสามารถตัง้โปรแกรมใหเ้ปิด/ปิดการใชง้านคุณสมบตัติ่างๆ ได ้เช่น 
✓ สญัลกัษณ์บารโ์คด้ทีต่อ้งการอ่าน 
✓ โปรโตคอลในการสือ่สาร (เช่น การใชอ้กัขระบ่งชีส้ญัลกัษณ์)  
✓ อื่นๆ 
ผูผ้ลติอาจเพิม่คุณสมบตัใินการจดัการกบัอกัขระทีไ่ม่แสดงผลดว้ย เช่น ตวัคัน่กลุ่ม (Group Separator) ซึ่ง

จ าเป็นส าหรบัการถอดรหสัข้อมูลที่มีความยาวผนัแปร (Variable Data) ตวัอย่างตามมาตรฐานสากล GS1 
ไดแ้ก่ ขอ้มูล Batch/Lot No. ซึ่งก าหนดให้สามารถใส่ขอ้มูลไดจ้ านวน 1-20 หลกั ซึ่งไม่ว่าจะใส่ไปจ านวนกีห่ลกั 
แต่หลงัสิน้สุดชุดขอ้มลูจะตอ้งมตีวัคัน่กลุ่มปิดทา้ย เพือ่บ่งบอกขอบเขตของชุดขอ้มลูนัน้ๆ เสมอ 

1.3 เลนสแ์ละเซน็เซอร ์
เช่นเดยีวกบักลอ้งดจิทิลั คุณภาพของภาพทีไ่ด้จากเครื่องสแกนเนอร์จะขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั ไม่ใช่แค่

จ านวนพกิเซลเพยีงอย่างเดยีว เซน็เซอรจ์ะมคีวามสามารถในการจดัการกบัพกิเซลจ านวนหนึ่ง ซึง่โดยทัว่ไปยิง่
มจี านวนพกิเซลมาก ความคมชดัของภาพกจ็ะยิง่ดขีึน้ เครื่องสแกนเนอรจ์ะใชป้ระโยชน์จากเลนสท์ีม่กัไม่ไดร้ะบุ
ความยาวโฟกัสไว้ ซึ่งบางส่วนจะอ่านได้ดีเมื่ออยู่ในระยะไกลและอีกส่วนจะเหมาะกบัการอ่านในระยะใกล้ 
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โดยทัว่ไปการอ่านบารโ์คด้ทีม่ขีนาดเลก็มากๆ จะท าไดด้ทีีสุ่ดเมื่อสแกนเนอรม์คีวามยาวโฟกสัสัน้ ส่วนการอ่าน
บารโ์คด้ทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้กค็วรใชส้แกนเนอรท์ีม่คีวามยาวโฟกสัยาวขึน้ 

ระยะชดัลกึ (Depth of Field) กเ็ป็นอกีปัจจยัทีส่ าคญัเช่นกนั ผูผ้ลติมกัจะแสดงค่าระยะการอ่านต่างๆ ที่
อุปกรณ์สามารถอ่านสญัลกัษณ์บารโ์คด้ทีม่คี่า X-Dimension* ต่างๆ กนัได ้

 
รปูแสดงระยะการอ่านและระยะชดัลึกของเครือ่งสแกนเนอร ์

รูปภาพดา้นบนแสดงระยะการอ่านและระยะชดัลกึ อย่างไรกต็ามปัจจยัทีส่ าคญัยงัรวมถงึ ประเภทของ
สญัลกัษณ์ ค่า X-Dimension ที่แน่นอน และคุณภาพของการพมิพ์ด้วย ในกรณีเครื่องสแกนเนอร์ประเภทตดิ 
อยู่กบัที่ ควรวางเครื่องให้อยู่ในต าแหน่งที่มรีะยะห่างที่เหมาะสมจากผลติภณัฑ์ที่ต้องการอ่าน ส าหรบัเครื่อง
สแกนแบบมอืถอื ผูป้ฏบิตังิานสามารถปรบัระยะการอ่านไดเ้องอย่างง่ายดายเพือ่ใหส้แกนได ้
 
ข้อมูลอ้างอิง:  
GS1 DataMatrix Guidel ine, Release 2.5.1 , Ratified, Jan 2018 จากเว็บไซต์  https://www.gs1.org/standards/gs1-
datamatrix-guideline/25 

 

 

 

 

 

 

* X-Dimension คอื ค่าความกวา้งของแท่งบารโ์คด้ (กรณีบารโ์คด้ 1 มติ)ิ หรอืขนาดของโมดูล (กรณีบารโ์คด้ 2 มติ)ิ ทีเ่ลก็ทีสุ่ดในสญัลกัษณ์บารโ์คด้
นัน้ๆ ในหน่วยมลิลเิมตร 
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