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1. ระบบบารโ์ค้ดตามมาตรฐานสากล GS1 ทีใ่ช้กับผลิตภัณฑว์ัคซีน 

ระบบบารโ์คด้ตามมาตรฐานสากล GS1 เป็นมาตรฐานหลกัในการจดัการซพัพลายเชนที่ถูกน ามาใชง้าน

มากที่สดุในโลก ซึ่งระบบมาตรฐานดงักล่าวถกูคิดคน้และพฒันาขึน้มายาวนานกว่า 50 ปี และเป็นมาตรฐานที่เกิด

จากความตอ้งการของผูใ้ชง้านในซพัพลายเชนทัง้ฝ่ังของผูผ้ลิต ผูจ้ดัจ าหน่าย และหา้งคา้ปลีก อย่างแทจ้ริง โดย

หน่วยงาน GS1 (The First of Global Standards) ไดร้บัการแต่งตัง้ใหท้ าหนา้ที่เป็นผูด้แูลระบบมาตรฐานดงักล่าว

และมีภารกิจหลกัในการเป็นนายทะเบียนก ากับดแูลการออกรหสับารโ์คด้สินคา้ตามมาตรฐานสากล GS1 ใหแ้ก่

สมาชิกบารโ์คด้ทั่วโลก 

ระบบมาตรฐานสากลที่ GS1 ได้พัฒนาขึน้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ Identify หรือมาตรฐานสากล

ส าหรบัการระบุสิ่งต่างๆ Capture หรือมาตรฐานสากลส าหรบัการบนัทึกขอ้มลู และ Share หรือมาตรฐานสากล

ส าหรับการแบ่งปันข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (ท่านที่สนใจข้อมูลเรื่องมาตรฐานในแต่ละกลุ่มสามารถติดต่อ

สอบถามทางสถาบนัฯ ไดจ้ากรายละเอียดติดต่อในเอกสารนี)้  

รูปแสดงระบบมาตรฐานสากล GS1 

ส าหรบัเนือ้หาที่จะแนะน าในที่นีจ้ะแบ่งออกเป็น 3 ขอ้ โดยเนน้ที่การตัง้รหัสบ่งชีแ้ละการบนัทึกขอ้มูลใน

สญัลกัษณบ์ารโ์คด้ที่รองรบั แต่จะไม่ไดล้งรายละเอียดเรื่องมาตรฐานการแบ่งปันขอ้มลูทางอิเล็กทรอนิกส ์ไดแ้ก่ 

1.1) Identify - เลขหมายบ่งชีต้ามมาตรฐานสากล GS1 ที่ใชก้บัผลิตภณัฑว์คัซีน 

1.2) Capture - สญัลกัษณบ์ารโ์คด้ตามมาตรฐานสากล GS1 ที่ใชก้บัผลิตภณัฑว์คัซีน 

1.3) ตารางสรุปการใชง้านเลขหมาย AI และสญัลกัษณ์บารโ์คด้ตามมาตรฐานสากล ที่ใชก้ับผลิตภณัฑ์

วคัซีน 
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1.1) Identify - เลขหมายบ่งชีต้ามมาตรฐานสากล GS1 ทีใ่ช้กับผลิตภัณฑว์ัคซีน 

เลขหมายบ่งชีต้ามมาตรฐานสากล GS1 เป็นรหสัที่ใชส้  าหรบับ่งชีส้ิ่งต่าง ๆ ในซพัพลายเชน ไม่ว่าจะเป็น

สินคา้ สินทรพัย ์หรือต าแหน่งที่ตัง้ เพื่อใหเ้กิดเป็นภาษาเดียวกนัระหว่างผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัสิ่งนัน้ๆ และเป็นรหสัที่ไม่

ซ  า้กันระหว่างผู้ใช้งานทั่วโลก รหัสบารโ์ค้ดหรือเลขหมายบ่งชีต้ามมาตรฐานสากล GS1 (GS1 Identification 

Keys) มีอยู่หลายประเภท โดยรหสัดงักล่าวจะถูกก าหนดโดยหน่วยงาน GS1 ร่วมกบัเจา้ของสินคา้หรือผูป้ระกอบ

การ ในที่นีจ้ะแนะน าเฉพาะรหสัที่เก่ียวกับการบ่งชี ้ผลิตภณัฑว์ัคซีนเพื่อการตรวจสอบยอ้นกลบัรายชิน้ ไดแ้ก่ เลข

หมายบ่งชีก้ารใชง้าน หรือ Application Identifiers  (AI) ซึ่งจะเป็นตวัเลข 2-4 หลกัที่แสดงอยู่ในวงเล็บ ท าหนา้ที่

บอกชนิดของชุดขอ้มลูที่ตามมา จุดเด่นของเลขหมาย AI คือสามารถน าขอ้มลูหลายๆ ชุด มาเรียงต่อกนัเพื่อน าไป

บันทึกในสัญลักษณ์บารโ์คด้เพียงสัญลักษณ์เดียวได้ เช่น เลขหมายประจ าตัวสินคา้สากล+วันหมดอายุ+เลข

หมายครัง้ที่ท าการผลิต+เลขหมายเรียงล าดบับนผลิตภณัฑ ์เป็นตน้  

โดยการบนัทึกชุดขอ้มูลทัง้หมดลงในสญัลกัษณ์บารโ์คด้ จะมีการใชอ้กัขระพิเศษที่เรียกว่า ฟังกช์ั่นวัน 

(Function 1 Symbol Character, FNC1) มาขัน้ชดุขอ้มลู โดยเฉพาะชดุขอ้มลูที่มีความยาวผนัแปร ซึ่ง FNC1 นีจ้ะ

มีหนา้ที่ช่วยท าใหส้ามารถแบ่งชุดขอ้มูลแต่ละชุดออกจากกันได้ภายหลงัจากการใชเ้ครื่องสแกนเนอรอ่์านขอ้มลู

จากสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ 

เลขหมาย AI พืน้ฐาน ที่ใชบ้่งชีผ้ลิตภณัฑว์คัซีนเพื่อการตรวจสอบยอ้นกลบั ประกอบดว้ยขอ้มลู 4 ชดุ ดงันี ้

AI ชุดข้อมูลทีต่ามมา รูปแบบข้อมูล ต้องการ FNC1 ชื่อข้อมูล 
(01) เลขหมายประจ าตวัสินคา้สากล (GTIN) N2+N14 X GTIN 
(17) วนัที่หมดอายุของสินคา้ (YYMMDD) N2+N6 X BATCH/LOT 
(10) เลขหมายครัง้ที่ท าการผลิต หรือกองสินคา้ 

(Batch/Lot. Number) 
N2+X..20 / USE BY OR 

EXPIRY 
(21) เลขหมายเรียงล าดบับนผลิตภณัฑ ์(Serial 

Number) 
N2+X..20 / SERIAL 

ความหมายของรูปแบบขอ้มลู 

N = Numeric digit หรือ ตวัเลขอารบิก 

X = Any character หรือ เป็นไดท้ัง้ตวัเลขอารบิก ตวัอกัษรโรมนั อกัขระพิเศษ 

N2 = ชดุขอ้มลูที่มีความยาวคงที่ ใสต่วัเลขได ้2 หลกั 

X..20 = ชดุขอ้มลูที่มีความยาวผนัแปร ใส่ไดท้ัง้ตวัเลขอารบิก ตวัอกัษรโรมนั อกัขระพิเศษไม่เกิน 20 หลกั 

* ขอ้มลูเพิ่มเติมเรื่องเลขหมาย AI: www.gs1.org/standards/barcodes/application-identifiers?lang=th  

  

http://www.gs1.org/standards/barcodes/application-identifiers?lang=th
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✓ AI(01) เลขหมายประจ าตวัสินคา้สากล (GTIN) (เป็นตวัเลขอารบิก 14 หลกั) 

✓ AI(17) วนัที่หมดอายขุองสินคา้ (Expiry Date) (เป็นตวัเลขอารบิก 6 หลกั ใน
รูปแบบ ปี(ค.ศ.)เดือนวนั: YYMMDD อย่างละ 2 หลกั) 

✓ AI(10) เลขหมายครัง้ที่ท าการผลิต หรือกองสินคา้ (Batch/Lot) 
 (เป็นไดท้ัง้ตวัเลขอารบิก ตวัอกัษรโรมนั อกัขระพิเศษ หรือผสมกนั ไม่เกิน 20 หลกั) 

✓ AI(21) เลขหมายเรียงล าดบับนผลิตภณัฑ ์(Serial Number) 
 (เป็นไดท้ัง้ตวัเลขอารบิก ตวัอกัษรโรมนั อกัขระพิเศษ หรือผสมกนั ไม่เกิน 20 หลกั) 

 
รูปแสดงรหัสพืน้ฐานและสัญลักษณบ์ารโ์ค้ดแบบ 2 มิติ ชนิด GS1 DataMatrix ทีใ่ชบ้่งชีผ้ลิตภัณฑว์ัคซีน 

ขอ้มลูในแต่ละสว่นมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดงันี ้

เลขหมายประจ าตัวสินค้าสากล (GTIN) เป็นเลขหมายที่สามารถใชบ้่งชีห้รือระบุเฉพาะสินคา้หรือผลิตภณัฑช์ิน้นัน้ ๆ 

ในระดบั SKU (Stock Keeping Unit) กล่าวคือ จะใชบ้่งชีส้ินคา้เพื่อการคิดราคาที่จดุขาย ตดัสต๊อก หรือติดตามสินคา้ใน

ซัพพลายเชน โดยโครงสรา้งของเลขหมาย GTIN จะประกอบดว้ย รหัสประเทศ รหัสบริษัท รหัสสินคา้และหมายเลข

ตรวจสอบ โดย GTIN แบ่งเป็น 4 ประเภท ตามการใชง้าน คือ GTIN ที่ใชบ้่งชีส้ินคา้คา้ปลีก ไดแ้ก่ GTIN-8, GTIN-12 และ 

GTIN-13 และ GTIN ที่ใชบ้่งชีส้ินคา้คา้สง่ ไดแ้ก่ GTIN-14 ซึ่งจะประกอบดว้ยชดุตวัเลข 8, 12, 13 และ 14 หลกั ตามล าดบั 

ทัง้นีก้ารตัง้รหสั GTIN ใน AI(01) จะตอ้งใส่ตวัเลขใหค้รบ 14 หลกั กรณีที่บ่งชีส้ินคา้ดว้ย GTIN-8, GTIN-12 หรือ GTIN-

13 ที่มีจ  านวนตวัเลขไม่ครบ 14 หลกั ตอ้งใสเ่ลขศนูย ์(0) ดา้นหนา้รหสั GTIN นัน้ๆ เป็นตวัเลขเติมเต็มใหค้รบ 14 หลกั เช่น 

กรณีบ่งชีด้ว้ย GTIN-8: 88512341  = (01)00000088512341 

กรณีบ่งชีด้ว้ย GTIN-12: 300123456785  = (01)00300123456785 

กรณีบ่งชีด้ว้ย GTIN-13: 8851234500017 = (01)08851234500017 

กรณีบ่งชีด้ว้ย GTIN-14: 18851234500014  = (01)18851234500014 

เจา้ของสินคา้หรือผูป้ระกอบการตอ้งมาจดทะเบียนสมาชิก GS1 เพื่อขอรหัสบารโ์คด้คา้ปลีกที่หน่วยงาน GS1 

ประจ าประเทศตนเอง ส าหรบัผูป้ระกอบการไทยและลาว สมคัรไดท้ีส่ถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) สภาอตุสาหกรรม

แห่งประเทศไทย โดยจะไดร้หัสบารโ์คด้คา้ปลีกประเภท GTIN-13 ที่สามารถใชง้านไดท้ั่วโลก และมีรหัสประเทศขึน้ตน้

ดว้ย 885 (มีความหมายว่าจดทะเบียนบารโ์คด้ที่ประเทศไทย ไม่ไดห้มายความว่าสินคา้นัน้ผลิตที่ประเทศไทย) พรอ้มทัง้

ไดร้บัรหสัประจ าตวับรษิัท โดยรหสัทัง้สองสว่นจะเรียกรวมกนัว่า Global Company Prefix (GCP) ที่ไม่ซ  า้กันทั่วโลกและ

สามารถน าไปใชเ้ป็นรหสัตัง้ตน้ส  าหรบัการตัง้รหสับ่งชีส้ิ่งต่างๆ ในระบบ GS1 ไดท้ัง้หมด โดยไม่มีค่าใชจ้่ายใดๆ เพิ่มเติม 
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วันที่หมดอายุของสินค้า จะไดข้อ้มลูวนัที่หมดอายุนีใ้นขัน้ตอนของการผลิตสินคา้ โดยขอ้มลูส่วนนี ้ตอ้งระบุเป็นตวัเลข

อารบิกเท่านั้น จ านวน 6 หลกั อยู่ในรูปแบบ ปี(ค.ศ.) เดือน วัน (หรือ YYMMDD) อย่างละ 2 หลกั สินคา้ทั่วไปหากไม่

ต้องการระบุวันสามารถ สามารถใส่ข้อมูลในส่วนวันที่ เป็นเลขศูนย์ทั้งสองหลัก แต่ส  าหรับสินค้ากลุ่ม Healthcare 

ก าหนดใหต้อ้งลงขอ้มลูในสว่นวนัที่เสมอ 

เลขหมายคร้ังที่ท าการผลิต หรือกองสินค้า (Batch/Lot) เป็นรหัสที่ใชบ้่งบอกครัง้ที่ผลิตสินคา้ ซึ่งจะไดข้อ้มูลนีใ้น

ขัน้ตอนของการผลิตสินคา้ โดยผูผ้ลิต/ผูป้ระกอบการเป็นคนก าหนดรหสัดงักล่าว และสามารถใสข่อ้มลูไดท้ัง้ตวัเลขอารบิก 

ตวัอกัษรโรมนั และอกัขระพิเศษ หรือผสมกนั จ านวนไม่เกิน 20 หลกั 

เลขหมายเรียงล าดับบนผลิตภัณฑ ์(Serial Number) เป็นรหสัที่ใชบ้่งชีส้ินคา้เป็นรายชิน้ โดยสามารถใสข่อ้มลูไดท้ัง้ตวั

เลขอารบิก ตัวอักษรโรมัน และอักขระพิเศษ หรือผสมกัน จ านวนไม่เกิน 20 หลัก ส  าหรับผลิตภัณฑว์ัคซีน โดยทั่วไป 

ผูผ้ลิต/ผูป้ระกอบการเป็นคนก าหนดรหสัดงักล่าว และการตัง้รหสั Serial Number นี ้จะตัง้เป็นแบบเรียงล าดบัหรือแบบ

สุม่ก็ได ้ขึน้อยู่กบัความตอ้งการของคู่คา้หรือกฏหมายที่บงัคบัใชข้องประเทศปลายทางที่สินคา้นีจ้ะสง่ไปขาย 

ทัง้นี ้การตัง้รหสั Serial Number แบบสุม่ จะช่วยท าใหก้ารปลอมแปลงรหสัดงักลา่วท าไดย้ากขึน้ เป็นการปอ้งกนั

การปลอมแปลงสินคา้ไดอ้ีกทาง ซึ่งผูผ้ลิต/ผูป้ระกอบการสามารถศึกษาวิธีการและโปรแกรมที่ใชใ้นการตัง้รหสัและพิมพ์

รหสัแบบสุม่ไดจ้ากผูใ้หบ้รกิารการพิมพ ์วิธีดงักลา่วอาจเหมาะส าหรบัโรงงานผลิตขนาดใหญ่ หรือมีก าลงัการผลิตสงู หรือ

มีกระบวนการผลิตแบบอตัโนมตัิ และอาจมีการลงทนุระบบที่มีค่าใชจ้่ายสงู  
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1.2) Capture - สัญลักษณบ์ารโ์ค้ดตามมาตรฐานสากล GS1 ทีใ่ช้กับผลิตภัณฑว์ัคซีน 

สญัลกัษณบ์ารโ์คด้มาตรฐานสากล GS1 ที่แนะน าใหใ้ชก้บัผลิตภณัฑว์คัซีน เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ

ยอ้นกลบั และการติดตามผลิตภณัฑว์คัซีนตลอดซพัพลายเชนในระดบัรายชิน้ โดยใช้เลขหมายเรียงล าดบับนผลิตภณัฑ์ 

หรือ Serial Number บ่งชีผ้ลิตภณัฑเ์ป็นรายชิน้ ซึ่งสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ที่สามารถรองรบัการใชง้านเลขหมาย AI ที่อธิบาย

ในขอ้ที่ 1 มี 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. สัญลักษณ์บารโ์คด้ GS1 DataMatrix เป็นสัญลักษณ์บารโ์คด้ชนิด 2 มิติ (เก็บข้อมูลในแนวแกน X และ แกน Y) ที่

รองรับการบันทึกเลขหมาย AI นิยมใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับและการเรียกคืนสินค้า โดยเฉพาะในสินค้ากลุ่ม 

Healthcare ไดแ้ก่ ยา เครื่องมือแพทย ์การอ่านสญัลกัษณน์ีต้อ้งอาศยัเครื่องอ่านบารโ์คด้ (Barcode scanner) รุ่นที่อ่าน

บารโ์คด้ 2 มิติไดเ้ท่านัน้ (2D barcode scanner) ตวัอย่างสญัลกัษณแ์สดงในรูปดา้นลา่ง 

 

 

 

รูปแสดงสัญลักษณบ์ารโ์ค้ดแบบ 2 มิติ ชนิด GS1 DataMatrix 
(รหัสทีแ่สดงในสัญลักษณข้์างต้นเป็นเพียงตัวอย่างรหัสเท่าน้ัน) 

 

2. สญัลกัษณบ์ารโ์คด้ GS1-128 เป็นสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ชนิด 1 มิติ (เก็บขอ้มูลในแนวแกน X) ที่รองรบัการบันทึกเลข

หมาย AI นิยมใชบ้่งชีห้น่วยการขนส่งในระบบโลจิสติกส ์(Logistics Unit) เพื่อติดตามการขนส่งหรือการเคลื่อนที่ของ

สินคา้ในซพัพลายเชน การตรวจสอบยอ้นกลบัและการเรียกคืนสินคา้ เป็นตน้ การอ่านสญัลกัษณน์ี ้สามารถใชเ้ครื่องอ่าน

บารโ์คด้ (Barcode scanner) รุน่ที่อ่านบารโ์คด้ทัง้แบบ 1 มิติ และ 2 มิติ ตวัอย่างสญัลกัษณแ์สดงในรูปดา้นลา่ง 

 

รูปแสดงสัญลักษณบ์ารโ์ค้ดแบบ 1 มิติ ชนิด GS1-128 
(รหัสทีแ่สดงในสัญลักษณข้์างต้นเป็นเพียงตัวอย่างรหัสเท่าน้ัน) 

 
  

GTIN: (01) 08851234500017 
Expiry date: (17) 151209 
Lot: (10) ABC123 
S/N: (21) AAA0000001 
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➢ สรุปวิธีการต้ังรหัส AI ตามมาตรฐานสากล GS1  

ข้ันที่ 1 - ลิสตข์อ้มูลที่ตอ้งการสรา้งเป็นสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ เช่นตอ้งการมีขอ้มูลเลขหมายสินคา้ วันหมดอายุ และเลข 
Batch/Lot หรือหมายเลขซีเรียลของสินคา้ ซึ่งมีขอ้มลูดงันี ้(ตามมาตรฐานสากล เลขหมายประจ าตวัสนิคา้สากลหรือ GS1 
รหสั GTIN จะเป็นขอ้มูลจ าเป็นเสมอในการสรา้งบาร์โคด้ตามมาตรฐานสากล GS1 รวมถึงจะตอ้งเป็นฟิลด์ทีจ่ าเป็นใน
ฐานขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดดว้ย) 

 

ข้ันที ่2 - เลือกหมายเลข AI ของระบบ GS1 ที่เหมาะสมกบัชดุขอ้มลูที่ตอ้งการ และศกึษาการตัง้โครงสรา้งเลข AI นัน้ๆ 
(N คอืใส่ไดเ้ฉพาะตวัเลขอารบิก, X คอื ใส่ไดท้ัง้ตวัเลขอารบิก ตวัอกัษรโรมนั อกัขระพเิศษ หรือผสมกนั, ตวัเลขทีต่ามหลงั 
N หรือ X คอื จ านวนหลกัของขอ้มูลทีใ่ส่ได ้กรณีมี “..” ตามหลงัก่อนตวัเลข คอื สามารถใส่ขอ้มูลไดต้ัง้แต่ 1 หลกั แต่หา้ม
เกินจ านวนหลกัทีร่ะบไุว ้ซึ่งจะเรียกขอ้มูลลษัณะดงักล่าวว่าเป็นชดุขอ้มูลทีมี่ความยาวไม่คงทีห่รือชดุขอ้มูลผนัแปร) 

 

ข้ันที ่3 - ใสข่อ้มลูตวัเลขตามโครงสรา้งเลข AI แต่ละรายการ ตามรูปแบบที่ก าหนด และเรียงขอ้มลูตามค าแนะน า ควรน า
ขอ้มูลที่มีจ  านวนหลกัก าหนดไว้แน่นอนหรือชุดขอ้มูลคงที่ น าหนา้ และวางชุดขอ้มูลผนัแปร ตามหลงั เพื่อช่วยลดความ
ยาวของชดุขอ้มลูใหม้ากที่สดุ 

 

ข้ันที ่4 - แปลงตวัเลขรหสัที่ตัง้ไดจ้ากขัน้ที่ 3 เป็นสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ (ใชส้ญัลกัษณ์แบบ 1 มิตหิรือ 2 มิต ิขึน้อยู่กบัความ
ตอ้งการของคู่คา้หรือระเบียบขอ้บังคบั) โดยใชโ้ปรแกรมการสรา้งบารโ์คด้ที่ไดม้าตรฐาน (สถาบันฯ แนะน าโปรแกรม 
BarTender หรือ NiceLabel*) และจดัพิมพบ์ารโ์คด้ดงักลา่วลงบนฉลากบรรจภุณัฑห์รือสติกเกอรเ์ลเบลตัง้แต่โรงงานผลติ 

  

* หากใชโ้ปรแกรมสรา้งบารโ์คด้อ่ืนๆ กรุณาตรวจสอบกบัทางสถาบนัฯ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ที่สรา้งออกมาถกูตอ้งตามมาตรฐาน 
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➢ สรุปข้อมูลทีน่่าสนใจเก่ียวกับสัญลักษณบ์ารโ์ค้ด 2 มิติ ชนิด GS1 DataMatrix  

1) สญัลกัษณบ์ารโ์คด้ 2 มิติ ชนิด GS1 DataMatrix มีการใชง้านมาตัง้แต่ พ.ศ. 2537 

2) เป็นมาตรฐานรหสัที่พฒันาขึน้โดยสอดคลอ้งตามมาตรฐาน ISO/IEC Data Matrix 16022 เวอรช์ั่น ECC 

200 ซึ่งเป็นเพียงเวอร์ชั่นเดียวที่รองรับการบรรจุเลขหมายบ่งชี ้การใช้งาน หรือ GS1 Application 

Identifier (AI) รวมถึงอกัขระ FNC1 ซึ่งจะเป็นอกัขระที่อยู่ในต าแหน่งแรกของชุดขอ้มลู เพื่อท าหนา้ที่บ่ง

บอกว่าสญัลกัษณน์ีเ้ป็นบารโ์คด้ตามมาตรฐานสากล GS1 และอยู่ระหว่างชุดขอ้มลู เพื่อท าหนา้ที่เป็นตวั

แบ่ง (Seperator) ชดุขอ้มลูออกจากกนั 

3) ใชร้ะบบการสแกนแบบ Camera-based scanner หรือเครื่องอ่านบารโ์คด้แบบสองมิติ 

4) องคป์ระกอบของสญัลกัษณ์บารโ์คด้ GS1 DataMatrix  ประกอบดว้ยสองส่วนส าคัญตามที่แสดงในรูป

ดา้นล่าง คือ ส่วนที่เป็น L Shaped Finder Pattern ซึ่งใชส้  าหรบัการเขา้รหัสที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร 

และสว่นที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมสีขาว (มมุขวาบนของรหสั) ซึ่งเป็นลกัษณะของ ECC 200 (Error Checking & 

Correction) จะตอ้งเป็นกลอ่งสีขาวเสมอ  

  
รูปแสดงโครงสร้างสัญลักษณบ์ารโ์ค้ด 2 มิติ ชนิด GS1 DataMatrix 

5) สามารถสรา้งได ้2 รูปแบบคือ แบบสี่เหลี่ยมจตัรุสั และแบบสี่เหลี่ยมผืนผา้ โดยสรา้งขึน้มาจากโมดลูหรือ

สี่เหลี่ยมจัตุรสัที่เล็กกว่า ขนาดโมดูลที่เล็กที่สุดเรียกว่า X-dimension และจะมีพืน้ที่ว่าง (Quiet Zones) 

ทัง้ 4 ดา้นรอบสญัลกัษณ ์อย่างนอ้ย 1 X-dimension 

6) ขนาดของสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ GS1 DataMatrix จะขึน้อยู่กบั 

✓ จ านวนและชนิดของขอ้มลู (Numeric หรือ Alphanumeric) ที่เขา้รหสัในสญัลกัษณซ์ึ่งจะอยู่ในรูปของ 

Dots หรือ Modules สีขาว หรือ ด า หากขอ้มลูมีปรมิาณมากขนาดของสญัลกัษณก์็จะเพิ่มขึน้ 

- รูปแบบสี่เหลี่ยมจตัรุสั : 10 x 10 แถว ไปจนถึง 144 x 144 แถว (24 ขนาด) 

- รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผา้: 8 X 18 แถว ไปจนถึง 16 x 48 แถว (6 ขนาด) 

✓ ขนาดของ X-dimension 

✓ การเลือกรูปแบบของสญัลกัษณ ์: สีเหลี่ยมจตัรุสั หรือ สี่เหลี่ยมพืน้ผา้ 

รูปแบบสี่เหลีย่มจัตุรัส รูปแบบสี่เหลีย่มผืนผ้า 
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- รูปแบบสี่เหลี่ยมจตัรุสั: สามารถบรรจุขอ้มลูปริมาณมากไดส้งูสดุถึง 2,335 ตวัอกัษรหากเป็น

ขอ้มลูตวัเลขผสมกบัตวัอกัษรและสญัลกัษณ ์หรือ 3,116 ตวัอกัษรกรณีที่เป็นตวัเลขเท่านัน้ 

- รูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผา้: สามารถบรรจุข้อมูลปริมาณมากไดสู้งสุดถึง 71 ตัวอักษรหากเป็น

ขอ้มลูตวัเลขผสมกบัตวัอกัษรและสญัลกัษณ ์หรือ 96 ตวัอกัษรกรณีที่เป็นตวัเลขเท่านัน้ 

7) สัญลักษณ์บาร์โค้ด GS1 DataMatrix มี ฟังก์ชั่ น  Reed-Solomon Error Correction ที่ ใช้ตรวจสอบ

ขอ้ผิดพลาดโดยการเขา้รหสัขอ้มลูซ า้ และสามารถอ่านขอ้มลูไดแ้มส้ญัลกัษณบ์ารโ์คด้เสียหายบางสว่น 

8) ปัจจุบนั มีการใชง้านสญัลกัษณ์บารโ์คด้ GS1 DataMatrix กบัสินคา้ประเภทเครื่องแพทย ์ยา และสินคา้

เก่ียวกบัการดแูลรกัษาสขุภาพ หรือ Healthcare, Animal Health และรองรบัเทคนิคการพิมพแ์บบ Direct 

Part Marking (DPM) บนสินค้าที่มีขนาดเล็ก หรือใช้กับสินค้าที่ไม่สามารถติดรหัสแท่งแบบ Linear 

Barcode ได ้
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➢ ค าแนะน าเร่ืองตัวเลขหรือตัวอักษรใต้สัญลักษณบ์ารโ์ค้ด หรือ Human Readable Interpretation (HRI)  

การแสดงสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ตามมาตรฐานสากล GS1 จะก าหนดใหต้อ้งแสดงขอ้มูลที่บรรจุอยู่ในสญัลกัษณ์

บารโ์คด้ไวบ้ริเวณโดยรอบสญัลกัษณด์ว้ย เรียกขอ้มูลเหล่านีว่้า Human Readable Interpretation หรือ HRI ซึ่งมีไวใ้น

กรณีที่สญัลกัษณบ์ารโ์คด้เกิดความเสียหายจนเครื่องอ่านบารโ์คด้ไม่สามารถอ่านขอ้มลูได ้มนษุยจ์ะยงัสามารถอ่านขอ้มลู

รหสัได ้ซึ่งมีแนวทางการใสข่อ้มลู HRI ดงันี ้

✓ GS1 ก าหนดใหข้้อมูลที่อยู่ในรูปสัญลักษณ์บารโ์ค้ด และข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรใตแ้ท่งบารจ์ะต้อง

ตรงกนั กรณีที่ไม่สามารถแสดงขอ้มลูทัง้หมดได ้เนื่องจากบรรจภุณัฑม์ีขนาดเล็ก หรือมีพืน้ที่ไม่เพียงพอ จะตอ้งมี

การแสดงขอ้มูลพืน้ฐาน เช่น หมายเลขประจ าตัวสินคา้สากล (GTIN) และหมายเลขเรียงล าดับบนผลิตภัณฑ ์

(Serial Number) เป็นอย่างนอ้ย แต่ตอ้งมั่นใจว่าขอ้มลูสว่นที่เหลือ ไดแ้ก่ วนัหมดอาย ุและ batch/Lot มีแสดงอยู่

บนฉลากบรรจภุณัฑใ์นรูปแบบที่มนษุยอ์่านค่าไดอ้ยู่แลว้ 

✓ มีเครื่องหมายวงเล็บแสดงอยู่ในชุดขอ้มลู HRI โดยจะน าหนา้ชุดขอ้มลูแต่ละชุด โดยที่เครื่องหมายวงเล็บเหลา่นี ้

จะแสดงอยู่ในชดุขอ้มลู HRI แตจ่ะไมถ่กูบนัทกึ (Encode) อยู่ในสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ 

✓ ต าแหน่งการจดัวาง HRI: สามารถวางไวด้า้นลา่ง ดา้นซา้ย หรือ ดา้นขวา ที่ติดกบัสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ 

✓ ค าแนะน าในการจัดเรียง AI: ควรขึน้ตน้ดว้ย AI ที่มีชุดข้อมูลคงที่ (Predefined length element strings) และ

ตามดว้ย AI ชดุขอ้มลูผนัแปร (Non-predefined element strings) โดยจดัเรียง AI ตามล าดบัเลข AI นอ้ยไปมาก 

เช่น AI (01) เลขหมายประจ าตวัสินคา้สากล (GTIN), AI (17) วนัหมดอาย ุ(Expiry date), AI (10) ล็อตการผลิต 

(Batch/Lot) และ AI (21) เลขหมายเรียงล าดบับนผลิตภณัฑ ์(Serial Number) 
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1.3) ตารางสรุปการใช้งานเลขหมาย AI และสัญลักษณบ์ารโ์ค้ดตามมาตรฐานสากล ทีใ่ช้กับผลิตภัณฑว์ัคซีน 
ล าดบัชัน้บรรจภุณัฑข์องผลิตภณัฑว์คัซีน ในแต่ละล าดบั ควรมีสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ของ GS1 ที่เขา้รหสัเลขหมาย GTIN และขอ้มลูเพิ่มเติมต่างๆ บ่งชีใ้หช้ดัเจน โดยระดบับรรจภุณัฑท์ี่น ามาใช้

ในจุดบริการผูป่้วย (Point of Care :POC) ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑล์ าดบัแรก และ บรรจุภณัฑล์ าดบัที่สอง จะใชส้ญัลกัษณบ์ารโ์คด้ GS1 DataMatrix ส่วนในระดบัการขนส่ง ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑแ์บบรวมห่อ 

กล่องลูกฟูก และ พาเลท อาจจะใชส้ัญลักษณ ์GS1 DataMatrix และ/หรือ สัญลักษณ ์GS1-128 ซึ่งเป็นสัญลักษณท์ี่ใชส้  าหรบัการติดตามการขนส่งร่วมดว้ย โดยทั้งสองสัญลักษณจ์ะมีขอ้มลูชุด

เดียวกนั สรุปการใชง้านเลขหมายบ่งชีก้ารใชง้าน (AI) และสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ โดยแบ่งตามล าดบัชัน้บรรจภุณัฑ ์ดงัตารางดา้นล่าง 

 

ล าดับช้ันบรรจุภัณฑ ์
(Product Hierarchy) 

เลขหมายบ่งชีก้ารใช้งาน (GS1 Application Identifier, AI) สัญลักษณบ์ารโ์ค้ด GS1 
(GS1 Data Carriers) เลขหมายประจ าตัวสินค้าสากล (GTIN) ข้อมูลเพิ่มเติม (Additional Data) 

บรรจภุณัฑล์ าดบัแรก 
(Primary Package) 

 

AI (01) GTIN AI (17) Expiry Date 
AI (10) Batch/Lot 
AI (21) Serial Number 

GS1 DataMatrix 

บรรจภุณัฑล์ าดบัทีส่อง 
(Secondary Package) 
 

AI (01) GTIN AI (17) Expiry Date 
AI (10) Batch/Lot 
AI (21) Serial Number 

บรรจภุณัฑแ์บบรวมห่อ 
(Multi-Packs) 

AI (01) GTIN AI (17) Expiry Date 
AI (10) Batch/Lot 
AI (21) Serial Number 

GS1 DataMatrix  
 
 
 
และ/หรือ GS1-128 

กล่องลกูฟกู  
(Carton) 

AI (01) GTIN AI (17) Expiry Date 
AI (10) Batch/Lot 
AI (21) Serial Number 

พาเลท  
(Pallet) 
 

AI (01) GTIN AI (17) Expiry Date 
AI (10) Batch/Lot 
AI (21) Serial Number 

* ต าแหน่งการวางสญัลกัษณ ์GS1-128 บนบรรจภุณัฑส์ าหรบัการขนส่ง  
- ต าแหน่งสญัลกัษณบ์ารโ์คด้บนกล่องลกูฟกูควรวางบนพืน้ผิวเรียบหา่งจากขอบบรรจภุณัฑ ์19 มม. แต่ตอ้งสงูจากฐานบรรจภุณัฑ ์32 มม.  
- ต าแหน่งสญัลกัษณบ์ารโ์คด้บนพาเลทควรวางบนพืน้ผิวเรียบหา่งจากขอบบรรจภุณัฑ ์50 มม.และสงูจากฐานพาเลท 400 มม. แต่ไม่ควรเกิน 800 มม. 

GTIN: (01) 08851234500017 
Expiry date: (17) 151209 
Lot: (10) ABC123 
S/N: (21) AAA0000001 

GTIN: (01) 08851234500017 
Expiry date: (17) 151209 
Lot: (10) ABC123 
S/N: (21) AAA0000001 
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2. การตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑว์ัคซีนผ่านแอปพลิเคชั่น SmartBar 

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) พัฒนาแอปพลิเคชั่น SmartBar ขึน้ เพื่อใหผู้บ้ริโภคใช้ตรวจสอบ

ขอ้มลูสินคา้และผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการที่เป็นสมาชิกสถาบนัฯ (รหสัสินคา้ขึน้ตน้ดว้ย 885) รวมถึงสามารถ

แสดงข้อมูลส่งเสริมการขายและการรับรองต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึน้ ด้วยการสแกนบาร์โค้ดตาม

มาตรฐานสากล GS1 บนผลิตภัณฑ ์ไม่ว่าจะเป็นบารโ์คด้ 1 มิติ ชนิด EAN-13 และ ITF-14 และบารโ์คด้ 2 มิติ 

ชนิด GS1 DataMatrix 

แอปพลิเคชั่น SmartBar นี ้เปิดใหผู้ใ้ชง้านดาวนโ์หลดไดฟ้รีทัง้ในระบบปฏิบติัการ iOS และ Android โดย

ขอ้มลูของสินคา้ที่แสดงในแอปพลิเคชั่นจะเชื่อมโยงมาจากฐานขอ้มลูสินคา้ GS1 Thailand Member Portal ซึ่ง

เจา้ของสินคา้เป็นผูล้งทะเบียนขอ้มลูเขา้ระบบดว้ยตนเอง และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูผ่านการ

เชื่อมโยงไปยงัฐานขอ้มลูมาตรฐานการรบัรองหรือขึน้ทะเบียนผลิตภณัฑจ์ากหน่วยงานภาครฐัต่างๆ ทัง้ ส  านกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาตรฐานฮาลาล มาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (มอก.) ไดโ้ดยตรง จึงถือ

เป็นฐานขอ้มลูสินคา้ที่น่าเชื่อถือ (Trusted Source of Data) ส าหรบัผูบ้รโิภค 

ส าหรบัผลิตภัณฑว์ัคซีนที่น าเขา้มาจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะมีการขึน้ทะเบียนกับองคก์ร GS1 ใน

ประเทศอ่ืนที่ไม่ใช่ประเทศไทย ทางสถาบนัฯ จึงไม่มีขอ้มลูทั่วไปของผลิตภณัฑว์คัซีนเหล่านัน้ในฐานขอ้มลูและใน

แอปพลิเคชั่นนี ้แต่ทัง้นี ้ท่านสามารถใชแ้อปพลิเคชั่นนี ้ในการอ่านสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ GS1 DataMatrix ได ้ซึ่งจะ

ช่วยถอดรหสัขอ้มลูบารโ์คด้ออกมาเป็นฟิลดต่์างๆ พรอ้มทัง้แสดงชื่อหน่วยงาน GS1 ที่สินคา้นัน้ๆ ไดข้ึน้ทะเบียนขอ

รหสับารโ์คด้ไว ้โดยเขา้ใชง้านแอปพลิเคชั่นและเลือกเมน ูScan barcode หรือเมน ูHealth Product ที่แสดงดว้ยโล

โกข้องกระทรวงสาธารณสขุ เพื่อสแกนบารโ์คด้ ซึ่งสามารถสแกนไดท้ัง้บารโ์คด้ 1 มิติ ชนิด EAN-13 หรือบารโ์คด้ 2 

มิติ ชนิด GS1 DataMatrix หากผลิตภัณฑใ์ดจดทะเบียนผ่าน GS1 Thailand จะพบขอ้มูลทั่วไปของสินคา้และ

ขอ้มลูติดต่อของบรษิัทผูจ้ดทะเบียนบารโ์คด้ดว้ย 

โดยท่านสามารถดาวนโ์หลดแอปพลิเคชั่น SmartBar ไดจ้าก QR Code ดา้นลา่ง 
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3. การเลือกเคร่ืองอ่านบารโ์ค้ด (สแกนเนอร)์ ส าหรับอ่านข้อมูลจากสัญลักษณบ์ารโ์ค้ด 2 มิติ ชนิด GS1 
DataMatrix  

การอ่านสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ 2 มิติ ชนิด GS1 DataMatrix ตอ้งใชเ้ครื่องสแกนเนอรท์ี่สามารถอ่านบารโ์คด้

ชนิด 2 มิติได ้โดยปกติจะเป็นกลอ้งหรือใชเ้ทคโนโลยีการถ่ายภาพ ซึ่งจะแตกต่างจากเทคโนโลยีที่ใชส้  าหรบัอ่าน

สัญลักษณ์บารโ์คด้แบบ 1 มิติ หรือแบบเชิงเสน้ ซึ่งสัญลักษณ์บารโ์คด้แบบ 1 มิติ เช่น EAN-13 หรือ GS1-128 

สามารถอ่านไดด้ว้ยเครื่องสแกนเนอรท์ี่มีล  าแสงเลเซอรเ์สน้เดียวที่พาดผ่านความยาวของสญัลกัษณ์ (ในแกน X) 

ขณะที่การอ่านสญัลกัษณ ์GS1 DataMatrix ตอ้งอ่านใหค้รบทัง้ภาพ (ทัง้ในแกน X และแกน Y) 

 
รูปแสดงสัญลักษณ์บำร์โค้ดแบบ 1 มิติ ชนิด EAN-13 

(รหัสทีแ่สดงในสัญลักษณ์ข้ำงต้นเป็นเพียงตัวอย่ำงรหัสเท่ำน้ัน) 

 
รูปแสดงสัญลักษณ์บำร์โค้ดแบบ 1 มิติ ชนิด GS1-128 

(รหัสทีแ่สดงในสัญลักษณ์ข้ำงต้นเป็นเพียงตัวอย่ำงรหัสเท่ำน้ัน) 
 

 

 

 

รูปแสดงสัญลักษณ์บำร์โค้ดแบบ 2 มิติ ชนิด GS1 DataMatrix 
(รหัสทีแ่สดงในสัญลักษณ์ข้ำงต้นเป็นเพียงตัวอย่ำงรหัสเท่ำน้ัน) 

ระบบการสแกนที่ใชก้ลอ้ง มกัจะมีความสามารถในการแยกแยะเฉดของสีเทา (Grayscale) ในโหมดขาว

ด าไดถ้ึง 256 ระดบั ขอ้ดีนีช้่วยท าใหร้ะบบการสแกนที่ใชก้ลอ้งบางรุ่นสามารถอ่านสญัลกัษณท์ี่มีค่าความแตกต่าง

ของสีที่ต  ่ามากๆ ไดดี้ขึน้ เช่น สัญลักษณ์ที่สลักลงบนพืน้ผิวโลหะโดยตรง (Direct Part Marking หรือ DPM) สิ่ง

ส  าคญัคือตอ้งทราบว่าเครื่องสแกนเนอรเ์กือบทุกเครื่องที่อ่านสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ GS1 DataMatrix ได ้ก็สามารถ

อ่านสญัลกัษณบ์ารโ์คด้แบบ 1 มิติ (GS1-128, EAN-13, UPC-A ฯลฯ) ไดเ้ช่นกนั 

GTIN: (01) 08851234500017 
Expiry date: (17) 151209 
Lot: (10) ABC123 
S/N: (21) AAA0000001 
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การเลือกเคร่ืองสแกนเนอร ์

หลายๆ หน่วยงานมกัจะมาขอค าแนะน าจากองคก์ร GS1 ในเรื่องการเลือกอปุกรณ ์ซึ่งในตลาดเองก็มีผูใ้ห้

บริการที่ผลิตเครื่องสแกนบารโ์คด้ที่มีคณุภาพอยู่จ  านวนมาก อย่างไรก็ตาม ทาง GS1 ตอ้งมีความเป็นกลางจึงไม่

สามารถสนบัสนุนผูข้ายรายใดรายหนึ่งได ้และเช่นเดียวกบัตลาดทั่วไป ผลิตภณัฑต่์างๆ ก็จะมีจุดแข็งและจดุอ่อน

ที่แตกต่างกันไป การเลือกเครื่องสแกนเนอร์ให้ตอบโจทย์จะขึ ้นอยู่กับหลายปัจจัยซึ่งรวมถึง ราคา และ

สภาพแวดลอ้มการท างาน เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม ยงัมอีีก 3 ปัจจยัที่อาจสง่ผลต่อคณุภาพดว้ย ไดแ้ก่ 

(1) การประมวลผลภาพและการถอดรหัส 

โดยปกติกลไกการท างานภายในของการสแกน และระบบการถอดรหสัที่ใชใ้นเครื่องสแกนเนอรแ์ต่ละรุ่น 

มักจะเป็นขอ้มูลเชิงพาณิชย์ที่เป็นความลับทางการคา้ บริษัทจึงมักจะเผยแพร่เฉพาะความสามารถของเครื่อง

สแกนเนอร ์อย่างไรก็ตาม ซอฟตแ์วรท์ี่ใชใ้นการถอดรหสัก็มกัจะมีวิธีการถอดรหสัที่อา้งอิงไปในแนวทางเดียวกนั 

คุณภาพของรูปที่บนัทึกได ้ส่วนหนึ่งจะถูกก าหนดโดยค่าความละเอียด (Resolution) ของอุปกรณ์ และ

ผูผ้ลิตบางรายหันไปใชข้ัน้ตอนการประมวลผลที่ไม่ถูกตอ้งหรือใชต้รรกะที่คลุมเครือเพื่อจะท าใหเ้ครื่องสามารถ

อ่านสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ที่บิดเบีย้วหรือเสียหายได ้สิ่งส าคญัที่ควรทราบคือ สญัลกัษณบ์ารโ์คด้ที่มีคณุภาพสงู คือ

ตอ้งไม่เพียงแค่มั่นใจว่ามีค่าการอ่านดว้ยเครื่องสแกนเนอรท์ุกชนิดไดใ้นระดบัดี แต่ยงัตอ้งช่วยป้องกนัการอ่านค่า

ผิดจากเครื่องสแกนเนอรท์ี่ใชต้รรกะในการประมวลผลไม่ถูกตอ้งดว้ย 

(2) ความสามารถในการตั้งโปรแกรมเคร่ืองสแกนเนอร ์

เครื่องสแกนเนอรท์ี่ทนัสมยัจ านวนมากสามารถตัง้โปรแกรมใหเ้ปิด/ปิดการใชง้านคณุสมบติัต่างๆ ได ้เช่น 

✓ สญัลกัษณบ์ารโ์คด้ที่ตอ้งการอ่าน 

✓ โปรโตคอลในการสื่อสาร (เช่น การใชอ้กัขระบ่งชีส้ญัลกัษณ)์  

✓ ฟังชั่นอ่ืนๆ 

ผูผ้ลิตอาจเพิ่มคุณสมบติัในการจัดการกับอักขระที่ไม่แสดงผลดว้ย เช่น ตวัคั่นกลุ่ม (Group Separator) 

ซึ่งจ าเป็นส าหรบัการถอดรหัสขอ้มูลที่มีความยาวผันแปร (Variable Data) ตัวอย่างตามมาตรฐานสากล GS1 

ไดแ้ก่ ขอ้มลู Batch/Lot No. ซึ่งก าหนดใหส้ามารถใส่ขอ้มลูไดจ้ านวน 1-20 หลกั ซึ่งไม่ว่าจะใสไ่ปจ านวนก่ีหลกั แต่

หลงัสิน้สดุชดุขอ้มลูจะตอ้งมีตวัคั่นกลุม่ปิดทา้ย เพื่อบ่งบอกขอบเขตของชดุขอ้มลูนัน้ๆ เสมอ 

(3) เลนสแ์ละเซ็นเซอร ์

เช่นเดียวกับกลอ้งดิจิทัล คุณภาพของภาพที่ไดจ้ากเครื่องสแกนเนอรจ์ะขึน้อยู่กับหลายปัจจัย ไม่ใช่แค่

จ านวนพิกเซลเพียงอย่างเดียว เซ็นเซอรจ์ะมีความสามารถในการจัดการกับพิกเซลจ านวนหนึ่ง ซึ่งโดยทั่วไปยิ่งมี

จ านวนพิกเซลมาก ความคมชัดของภาพก็จะยิ่งดีขึน้ เครื่องสแกนเนอรจ์ะใช้ประโยชนจ์ากเลนสท์ี่มักไม่ได้ระบุ

ความยาวโฟกัสไว้ ซึ่งบางส่วนจะอ่านได้ดีเมื่ออยู่ในระยะไกลและอีกส่วนจะเหมาะกับการอ่านในระยะใกล้ 
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โดยทั่วไปการอ่านบารโ์คด้ที่มีขนาดเล็กมากๆ จะท าไดดี้ที่สุดเมื่อสแกนเนอรม์ีความยาวโฟกัสสัน้ ส่วนการอ่าน

บารโ์คด้ที่มีขนาดใหญ่ขึน้ก็ควรใชส้แกนเนอรท์ี่มีความยาวโฟกสัยาวขึน้ 

ระยะชดัลึก (Depth of Field) ก็เป็นอีกปัจจยัที่ส  าคัญเช่นกัน ผูผ้ลิตมกัจะแสดงค่าระยะการอ่านต่างๆ ที่

อปุกรณส์ามารถอ่านสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ที่มีค่า X-Dimension* ต่างๆ กนัได ้

 

รูปแสดงระยะกำรอ่ำนและระยะชัดลึกของเคร่ืองสแกนเนอร์ 

รูปภาพดา้นบนแสดงระยะการอ่านและระยะชัดลึก อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ส  าคัญยังรวมถึง ประเภทของ

สญัลกัษณ ์ค่า X-Dimension ที่แน่นอน และคณุภาพของการพิมพด์ว้ย ในกรณีเครื่องสแกนเนอรป์ระเภทติด อยู่

กับที่ ควรวางเครื่องใหอ้ยู่ในต าแหน่งที่มีระยะห่างที่เหมาะสมจากผลิตภัณฑท์ี่ตอ้งการอ่าน ส าหรบัเครื่องสแกน

แบบมือถือ ผูป้ฏิบติังานสามารถปรบัระยะการอ่านไดเ้องอย่างง่ายดายเพื่อใหส้แกนได ้

 

 

 

 

 

 

* X-Dimension คือ ค่าความกวา้งของแท่งบารโ์คด้ (กรณีบารโ์คด้ 1 มิติ) หรือขนาดของโมดลู (กรณีบารโ์คด้ 2 มิติ) ที่เล็กที่สดุในสญัลกัษณบ์ารโ์คด้นัน้ๆ 

ในหน่วยมิลลิเมตร 
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4. แนวทางการพัฒนาซอฟตแ์วรเ์พ่ืออ่านบารโ์ค้ด 2 มิติ ชนิด GS1 DataMatrix (ข้อมูลเชิงเทคนิค) 

ในส่วนของการแปลงขอ้มลูจากบารโ์คด้ 2 มิติ ชนิด GS1 DataMatrix มาเป็นขอ้มลูที่สามารถน าไปใชไ้ด ้

จะแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

4.1) ข้ันตอนการอ่านข้อมูลจากสัญลักษณบ์ารโ์ค้ด 

ในขัน้ตอนนี ้จะเนน้การแปลงขอ้มูลจากสัญลกัษณ์บารโ์คด้ใหเ้ป็นขอ้มูลดิบ  ส าหรบัระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด ์สามารถใชไ้ลบราลี่ ZXing หรือ Firebase ในการอ่านขอ้มูลบนบารโ์คด้ ในส่วนระบบปฏิบัติการ 

iOS สามารถใชไ้ลบราลี่ AVFoundation ในการอ่านขอ้มลูบนบารโ์คด้ ซึ่งไลบราร่ีที่กลา่วมาขา้งตน้ รองรบัการอ่าน

ขอ้มลูจากบารโ์คด้ไดห้ลายประเภท รวมถึง บารโ์คด้ 2 มิติ ชนิด GS1 DataMatrix ดว้ย 

ขอ้มลูที่ไดจ้ากการอ่านค่าจากบารโ์คด้ GS1 DataMatrix จะเป็นตวัอกัษรยาวต่อกนัตามขนาดของขอ้มลู

ที่บรรจอุยู่ภายในสญัลกัษณ ์เช่น 

สัญลักษณบ์ารโ์ค้ด  
GS1 DataMatrix 

 

ข้อมูลดิบทีอ่่านได ้ <FNC1>01088512345000171715120910ABC123<FNC1>21AAA0000001 

หมายเหตุ 

• ค่า <FNC1> หรือ <GS> ที่แสดงออกมา มีค่าเท่ากบั 0x1D (Codeword value =232) 

• ค่า <FNC1> หรือ <GS> จะท าหนา้ที่ 2 อย่าง ในระบบบารโ์คด้ตามมาตรฐานสากล GS1 คือ 

1. Start character: ท าหน้าที่ เป็นตัวตั้งต้นชุดข้อมูล  เพื่อบ่งบอกว่าบารโ์ค้ดดังกล่าวเป็นบาร์โค้ดตาม

มาตรฐานสากล GS1 โดยจะวางอยู่หนา้ชดุขอ้มลูเสมอ 

2. Separator character: ท าหนา้ที่ช่วยตดัชดุขอ้มลูที่มีความยาวไม่คงที่ หรือชดุขอ้มลูผนัแปร โดยจะวางอยู่

ดา้นหลงัชุดขอ้มูลผันแปรนัน้ๆ เพื่อบอกจุดสิน้สุดของชุดขอ้มูล เช่น AI (10) Batch/Lot เป็นตน้ ทัง้นีชุ้ด

ขอ้มลูผนัแปรที่อยู่ชุดสุดทา้ยไม่จ าเป็นตอ้งมี <FNC1> วางที่ดา้นหลงัเพื่อช่วยตัดชุดขอ้มูลอีก เนื่องจาก

จะมี Stop Character ของสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ที่จะช่วยบอกจุดสิน้สดุของการอ่านชดุขอ้มลูอยู่แลว้ 

 

  

GTIN: (01) 08851234500017 
Expiry date: (17) 151209 
Lot: (10) ABC123 
S/N: (21) AAA0000001 
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4.2) ข้ันตอนการแปลงข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลทีร่ะบบสามารถน าไปใช้ได้  

ขั้นตอนนี ้จะถูกใช้งานในกรณีที่เป็นบารโ์ค้ด 2 มิติ ชนิด GS1 DataMatrix หรือบารโ์ค้ด 1 มิติ ชนิด    

GS1-128 (ส าหรบับารโ์คด้ 1 มิติ ชนิด EAN-13 ขัน้ตอนนีจ้ะถูกขา้มไป) โดยสามารถใชไ้ลบรารี่ BarcodeParser 

หรือ GS1 Barcode API ในการแปลงขอ้มลู หลงัจากแปลงขอ้มลู จะไดข้อ้มลูที่แยกเป็นชดุๆ เช่น 

สัญลักษณบ์ารโ์ค้ด  
GS1 DataMatrix 

 

ข้อมูลดิบทีอ่่านได ้ <FNC1>01088512345000171715120910ABC123<FNC1>21AAA0000001 
ข้อมูลทีผ่่านการแปลง 01(GTIN) 08851234500017  

17(Expiry Date) 151209 
10(Batch/Lot) ABC123  
21(Serial Number) AAA0000001 

 

4.3) ข้ันตอนการดึงฐานข้อมูลสินค้าจากข้อมูลบารโ์ค้ด 

ในส่วนนี ้จะขึน้อยู่กับการออกแบบของผู้พัฒนาระบบ ซึ่งสามารถใช้เป็นรูปแบบการสื่อสารประเภท  

JSON-RPC, XML-RPC หรือรูปแบบการสื่อสารแบบอ่ืนๆ ทัง้นี ้จะเนน้การอ่านขอ้มลูสินคา้จากฐานขอ้มูลโดยใช้

เลขหมาย GTIN เป็นหลกั ส่วนของขอ้มูลอ่ืนๆ ไดแ้ก่ วันที่หมดอายุของสินคา้ (Expiry Date) เลขหมายครัง้ที่ท า

การผลิตหรือกองสินคา้ (Batch/Lot) และเลขหมายเรียงล าดบับนผลิตภณัฑ ์(Serial Number) จะน าขอ้มลูที่อ่าน

ไดจ้ากสญัลกัษณ ์GS1 DataMatrix มาแสดง โดยกระบวนการท างานของระบบ แบ่งเป็นขัน้ตอนย่อยไดด้งันี ้

1. เมื่อเริ่มเปิดการท างาน ระบบจะเตรียมความพรอ้มซอฟตแ์วรแ์ละฮารด์แวรท์ี่เก่ียวขอ้ง 

2. จากนัน้ เมื่อมีการสแกนอ่านสญัลกัษณบ์ารโ์คด้ ระบบจะตรวจสอบชนิดบารโ์คด้ที่รองรบั 

3. ถา้เป็นบารโ์คด้ชนิดที่รองรบั ระบบจะน าเลขบารโ์คด้ดงักลา่วไปคน้หาในฐานขอ้มลูสินคา้และแสดงขอ้มลู

สินคา้ (ส าหรบัแอปพลิเคชั่น SmartBar เฟสปัจจบุนั จะรองรบัการอ่านบารโ์คด้ประเภท 1 มิติ ชนิด EAN-

13 และ ITF-14 และบารโ์คด้ 2 มิติ ชนิด GS1 DataMattrix) 

4. ถา้เป็นบารโ์คด้ชนิดอ่ืนๆ ที่ระบบไม่รองรบัการอ่าน ระบบจะแสดงเป็นขอ้มลูดิบที่อ่านไดจ้ากสญัลกัษณ ์

5. กรณีที่เป็นบารโ์คด้ชนิด DataMatrix ที่ไม่มีการใช ้FNC1 น าหนา้ชุดขอ้มลู ระบบจะแสดงเป็นขอ้มลูดิบ 

เพราะจะมองว่าไม่ใช่สญัลกัษณบ์ารโ์คด้ตามมาตรฐานสากล GS1 

 

 

GTIN: (01) 08851234500017 
Expiry date: (17) 151209 
Lot: (10) ABC123 
S/N: (21) AAA0000001 



               

P a g e  20 | 21 

 

6. กรณีที่เป็นบารโ์คด้ชนิด GS1 DataMatrix ซึ่งจะมกีารใช ้FNC1 น าหนา้ชุดขอ้มลู ระบบจะท าการถอดรหสั

ขอ้มลูจากบารโ์คด้ดงักล่าวตามมาตรฐานรหสั AI (Application Identifiers) ของ GS1 และคน้หาขอ้มลู

สินคา้ที่ในฐานขอ้มลูจากรหสั GTIN ที่อ่านได ้พรอ้มแสดงขอ้มลูอื่นๆ ที่อ่านไดจ้ากบารโ์คด้นีด้ว้ย 

กระบวนการดงักลา่ว สามารถอธิบายไดด้ว้ยแผนภาพ ดงันี ้
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ข้อมูลอ้างอิง 

- GS1 General Specifications, Release 21.0.1, Ratified, Jan 2021 จากเว็บไซต ์

https://www.gs1.org/standards/barcodes-epcrfid-id-keys/gs1-general-specifications  

- GS1 DataMatrix Guideline, Release 2.5.1, Ratified, Jan 2018 จากเว็บไซต ์https://www.gs1.org/standards/gs1-

datamatrix-guideline/25  

- ZXing Library จากเว็บไซต:์ https://github.com/zxing/zxing 

- Firebase จากเว็บไซต:์ https://firebase.google.com/ 

- AVFoundation จากเว็บไซต:์ https://developer.apple.com/documentation/avfoundation 

- BarcodeParser จากเว็บไซต:์ https://github.com/PeterBrockfeld/BarcodeParser 

- GS1 Barcode API จากเว็บไซต:์ https://apps.odoo.com/apps/modules/8.0/base_gs1_barcode/ 

 

************ 

 

สถาบันรหัสสากล หรือ GS1 Thailand อยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นองคก์ร

ไม่แสวงหาก าไร ท าหนา้ที่เป็นนายทะเบียนออกเลขหมายบารโ์คด้ตามมาตรฐานสากล GS1 บนสินคา้ อย่างเป็นทางการ

แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศไทย และมีหนา้ที่ส่งเสริมใหเ้กิดการใชง้านระบบมาตรฐานสากลที่ถูกตอ้งตลอดซพัพลายเชน

ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ปัจจุบนัองคก์ร GS1 มีส านกังานกระจายอยู่กว่า 120 ประเทศ และระบบมาตรฐานสากล GS1 มี

การใชง้านครอบคลุมกว่า 150 ประเทศทั่วโลก หากสนใจขอ้มลูเพิ่มเติมกรุณาติดต่อไดท้ี่ เบอรโ์ทรศพัท ์02-345-1200 

อีเมล:์ info@gs1thailand.org เว็บไซต:์ www.gs1th.org หรือเฟซบุ๊ก www.facebook.com/gs1thailand  
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