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บทคัดย่อ

	 โครงงานนีเ้สนอการประยกุตใ์ชบ้ารโ์คด้แสดงขอ้มลูในพพิธิภณัฑด์ว้ยสือ่มลัตมิเีดยีบนโทรศพัทเ์คลือ่นทีซ่ึง่ใชข้อ้มลูจะอาศยัขอ้มลู
จากพพิธิภณัฑส์ถานเครือ่งถว้ยเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตข้องมหาวทิยาลยักรงุเทพ	โดยระบบนีจ้ะอำานวยความสะดวกใหผู้ใ้ชส้ามารถทราบ
รายละเอยีดของผลงานทีจ่ดัแสดงและนำาเสนอในรปูแบบมลัตมิเีดยีใหม้คีวามนา่สนใจ	อกีทัง้โครงงานนีไ้ดอ้อกแบบใหส้ามารถใชง้านผา่น
โปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยการอ่านข้อมูลจากบาร์โค้ด	จากนั้นแสดงข้อมูลต่างๆ	เพื่อให้ผู้ใช้ที่มีจำานวนมากสามารถรับรู้ถึงข้อมูล
ได้อย่างทั่วถึงด้วยตนเอง	ตามความต้องการของแต่ละบุคคล	และนำาเสนอผลงานให้เป็นที่น่าสนใจและกระตุ้นให้มีการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
มากขึ้น	ซึ่งนำาเสนอเพื่อให้เหมาะแก่การใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย

Abstract

 Presently, each individual item in a museum contains useful information and 1D barcode is used to identify these 
product data. Today, the newly developed 2D barcode application is now available, to store more data than the original 
1D barcode. To servicing consumers, we have adapted “Barcode Application using in museum for Mobile Devices.”  This 
application enables reading and decoding barcode using mobile phone cameras and presents the result to the user such 
as animation 2D and 3D of  the products. The system is divided into sections, the barcode coding system provides animation 
information in details to help users in the museum to manage the system and edit data, The system that will show details 
such as name, address, year  and detail of the products in multimedia format.
 In conclusion, the new 2D barcode application is a useful and convenient technology to provide information and 
services especially in the Southeast Asian Ceramics Museum to users on their mobile devices.

QR Code คืออะไร

	 QR	Code	ย่อมาจาก	Quick	Response	Code	ซึ่งเป็นบาร์โค้ดแบบ	2	มิติชนิดหนึ่งที่มีข้อดีหลายประการมากกว่าบาร์โค้ดแบบ
มิติเดียว	เช่น	มีความไวมากกว่าในการอ่านบาร์โค้ด	สามารถบรรจุข้อมูลได้มากกว่า	และสามารถอ่านได้เมื่อบาร์โค้ดไม่สมบูรณ์	

รูปที่	1	:	บาร์โค้ด	1	มิติ	(จาก	http://www.ceoworld.biz)	 											 	รูปที่	2	:	บาร์โค้ด	2	มิติ	ชนิด	QR	Code

การประยุกต์ ใช้งานเทคโนโลยี QR Code ในพิพิธภัณฑ์เครื่องถ้วย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

QR CODE Technology and Application in The Southeast Asia 
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	 ดังรูปที่	1	บาร์โค้ด	1	มิติ	เป็นชนิดที่มีความจุของข้อมูลที่น้อยซึ่งใช้มากในสินค้าต่างๆ	เช่น	วารสาร	กล่องยา	แต่เนื่องจากข้อมูล
ที่มากขึ้นในปัจจุบันจึงเกิดบาร์โค้ด	2	มิติ	ดังรูปที่	2	ขึ้นมารองรับความจุที่มากขึ้น
	 ตัวอักษรที่สามารถเข้ารหัสเป็น	QR	Code	ได้มีดังนี้	
	 1.	ตัวเลข	(Numeric)	ได้แก่	0-9	ใช้เข้ารหัสขนาด	10	บิตต่อ	3	ตัวเลข	สามารถเข้ารหัสเป็น	QR	Code	ได้มากถึง	7089	ตัวเลข
	 2.	ชุดอักขระ	(Alphanumeric)	ได้แก่	ตัวเลข	0-9	อักษรภาษาอังกฤษ	A-Z	และเครื่องหมาย	$	%	*	+	-	.	/	:	ใช้เข้ารหัสขนาด	11	
บิตต่อ	2	ตัวอักษร	สามารถเข้ารหัสเป็น	QR	Code	ได้	4296	ตัวอักษร
	 3.	ข้อมูล	(Data)	ใช้เข้ารหัสขนาด	8	บิต	สามารถเข้ารหัสเป็น	QR	Code	ได้	2953	ตัวอักษร
	 4.	ตัวอักษร	KANJI	ของญี่ปุ่น	ใช้เข้ารหัสขนาด	13	บิต	สามารถเข้ารหัสเป็น	QR	Code	ได้	1817	ตัวอักษร

	 ทั้งนี้สามารถอ่าน	QR	Code	ได้เมื่อบาร์โค้ดไม่สมบูรณ์อันเกิดจากการลบหรือถูกขีดเขียนบนบาร์โค้ด	โดยแบ่งออกเป็น	4	ระดับ
ดังนี้
	 -	ระดับ	L	สามารถอ่านได้เมื่อมีความไม่สมบูรณ์ของบาร์โค้ด	7	%
	 -	ระดับ	M	สามารถอ่านได้เมื่อมีความไม่สมบูรณ์ของบาร์โค้ด	15	%
	 -	ระดับ	Q	สามารถอ่านได้เมื่อมีความไม่สมบูรณ์ของบาร์โค้ด	25	%
	 -	ระดับ	H	สามารถอ่านได้เมื่อมีความไม่สมบูรณ์ของบาร์โค้ด	30	%
	 ซึ่งระดับเหล่านี้เป็นระดับสากลที่ใช้ในทุกประเทศเพื่อความเข้าใจตรงกันว่า	ระดับ	L,	M,	Q	และ	H	คืออะไรนั้นเอง

โครงสร้างของ QR Code

	 ลักษณะของ	QR	Code	จะถูกกำาหนดโดยขนาดของบาร์โค้ดซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด	40	รุ่น	คือ	รุ่นที่	1-40	โดยในรุ่นที่	1	จะมีขนาด	
21x21	เมตริกซ์	และในรุ่นถัดไปจะมีขนาดเพิ่มขึ้นทุกๆ	4	โมดูล	จนถึงในรุ่นที่	40	จะมีขนาด	177x177	เมตริกซ์	โครงสร้างของ	QR	Code	
แสดงในรูปที่	3	โดยเป็นโครงสร้างของ	QR	Code	รุ่นที่	1	แบบ	Extended	model	ดังรูปที่	3	ประกอบไปด้วย
	 1.	Finder	pattern	คือส่วนที่	(1)	ใช้สำาหรับระบุตำาแหน่งบาร์โค้ด	เพื่อถอดรหัส
	 2.	Timing	pattern	คือส่วนที่	(2)	ใช้สำาหรับระบุพิกัดของสัญลักษณ์ในบาร์โค้ด	เพื่อถอดรหัส
	 3.	Encode	data	คือส่วนที่	(3)	เป็นตำาแหน่งของข้อความที่ถูกเข้ารหัส
	 4.	Format	information	คือส่วนที่	(4)	ใช้เก็บข้อมูลของระดับการตรวจสอบข้อผิดพลาด

รูปที่	3	:	โครงสร้างของ	QR	Code	รุ่นที่	1	(จาก	http://www.swetake.com/qr/index-e.html)

(1)

(3)

(4)

(2)
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เปรียบเทียบบาร์โค้ด 1 มิติกับบาร์โค้ด 2 มิติ

	 บาร์โค้ด	1	มิติและบาร์โค้ด	2	มิติมีข้อแตกต่างกันคือ	บาร์โค้ด	2	มิติมีประโยชน์ในการบันทึกข้อมูลรายละเอียดรวมถึงการใช้งาน
ได้มากกว่าบาร์โค้ด	1	มิติอย่างเห็นได้ชัด	ดังแสดงในตารางที่	1

ตารางที่	1	เปรียบเทียบบาร์โค้ด	1	มิติกับบาร์โค้ด	2	มิติ

	 ความสามารถ	 บาร์โค้ด	1	มิติ	 บาร์โค้ด	2	มิติ

	 ความจุของข้อมูล	 ประมาณ	20	ตัวอักษร	 ประมาณ	4000	ตัวอักษร	หรือ	200	เท่าของ
	 	 	 บาร์โค้ด	1	มิติในพื้นที่เท่ากันหรือเล็กกว่า
 
	 การใช้งาน	 ต้องใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล	 สามารถแสดงข้อมูลได้โดยไม่ต้องเรียกใช้จาก
	 	 เพื่อเรียกข้อมูลออกมาใช้	 ฐานข้อมูลได้	หรือจำาเป็นก็สามารถเรียกใช้ได้

	 อุปกรณ์ในการถอดรหัส	 เครื่องอ่านแบบ	CCD	หรือเครื่องอ่าน	 เครื่องอ่านแบบCCD	หรือเครื่องอ่านแบบเลเซอร์
	 	 แบบเลเซอร์	ดังแสดงในรูปที่	4	 เหมือนกับแบบบาร์โค้ด	1	มิติจนถึงโทรศัพท์มือถือแบบ
	 	 	 มีกล้องถ่ายรูปในตัวซ่ึงจะมีการติดต้ังโปรแกรมถอดรหัสไว้

	 ภาษาที่รองรับ	 ภาษาอังกฤษ	 ภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษได้

	 การป้องกันข้อมูลสูญหาย	 ไม่สามารถกู้ข้อมูลได้ถ้าบาร์โค้ด	1	มิติ	 สามารถกู้ข้อมูลได้ตามระดับการป้องกัน	ถึงแม้ว่า
	 	 ถูกลบ	หรือจางหายบางส่วน	 บาร์โค้ด	2	มิติจะมีบางส่วนที่เลือนหายไป

รูปที่	4	:	เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ	CCD	หรือเครื่องอ่านแบบเลเซอร์	
ที่มา:	http://www.techno.co.th

	 โดยรูปที่	4	เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ	CCD	หรือเครื่องอ่าน
แบบเลเซอร์	มีไว้สำาหรับการถอดรหัสบาร์โค้ด	ทั้งชนิด	1	มิติและ	
2	มิติ

เทคโนโลยีการสร้าง QR Code

	 การสร้าง	QR	Code	อาศัยภาษา	C#	เขียนบนโปรแกรม	
Visual	Studio	ซึ่งเป็นส่วนของการเข้ารหัสบาร์โค้ด	(Encode)		ซึ่ง
แสดงในรูปที่	5

รูปที่	5	:	หน้าจอการออกแบบส่วนการเข้ารหัส

	 การออกแบบโปรแกรมส่วนการเข้ารหัสจะแสดงการเข้า
รหัสบาร์โค้ด	2	มิติ	(Encode)	โดยการเลือกข้อมูลชิ้นงานในฐาน
ขอ้มลูทีม่อียูแ่ลว้	หรอืใสร่หสัภาพ	ชือ่ผลงาน	สถานทีเ่กบ็ไฟล	์ราย
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ละเอียด	และโปรแกรมจะสร้างบาร์โค้ดขึ้นมาดังรูปที่	5	เพื่อนำาไป
ประยุกต์ใช้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อไป	 ซึ่งการทำางานของปุ่ม	
Encode	 จะต้องกรอกข้อมูลลงไปให้ครบถ้วน	 ถ้าไม่ครบจะมี
ข้อความแสดง	 “กรุณากรอกข้อมูลสำาหรับการเข้ารหัสบาร์โค้ดให้
ครบถ้วน”	ปุ่ม	Save	ก็มีให้เลือกว่า	เราต้องการ	Save	รูปบาร์โค้ด
เป็นไฟล์แบบใด	 ปุ่ม	Print	 ก็สามารถสั่งพิมพ์ได้ทางเครื่องพิมพ์	
และปุ่ม	PrintPreview	ก็เป็นการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์	

เทคโนโลยีการถอดรหัส QR Code

	 การถอดรหสั	(Decode)	QR	Code	อาศยัภาษา	C#	เขยีน
บนโปรแกรม	Visual	Studio	 เช่นเดียวกับการเข้ารหัสบาร์โค้ด	
(Encode)	ซึง่แสดงในรปูที่	6	โดยเปน็หนา้จอขอ้ความตอ้นรบั	และ
รูปที่	7	จะเป็นหน้าจอถอดรหัสบาร์โค้ด	2	มิติ

รูปที่	6	:	หน้าจอส่วนการถอดรหัส

รูปที่	7	:	หน้าจอเมื่อทำาการถอดรหัส	QR	Code

      

	 นอกจากนีย้งัมกีารแสดงผลขอ้มลูในรปูแบบมลัตมิเีดยีอกี
ด้วย	 โดยต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อดึงข้อมูลขึ้นมาแสดงผลที่
โทรศัพท์เคลื่อนที่	ดังรูปที่	8
	 หนา้แรกของการแสดงผล	จะบอกชือ่ของพพิธิภณัฑสถาน
เครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และสามารถเลือกได้ว่าจะรับ
ชมขอ้มลูพพิธิภณัฑห์รอืรบัชมขอ้มลูโบราณวตัถุ	โดยกดปุม่	1	หรอื
ปุม่	2	ทัง้นีจ้ะมกีารอธบิายขอ้มลูการนำาเสนอในรปูแบบเสยีง	ทำาให้
เข้าใจการใช้งานง่ายขึ้น

      

รูปที่	8	:	หน้าจอแสดงสื่อมัลติมีเดีย

	 เมือ่ผูช้มเลอืกทีจ่ะรบัชมขอ้มลูพพิธิภณัฑ	์กจ็ะขึน้ตวัเลอืก
ให้อีก	2	ตัวเลือก	คือ	เลือกที่จะรับชมความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์	
หรือเลือกที่จะทราบข้อมูลการเข้าชม

รูปที่	9	:		หน้าจอการแสดงผลตัวเลือก

	 เมื่อเลือกที่จะรับชมชิ้นงานก็จะแสดงผลข้อมูลตัวชิ้นงาน
นัน้และเสยีงประกอบเพือ่ใชป้ระกอบการนำาเสนอ	เพือ่ใหเ้กดิความ
น่าสนใจและเป็นประโยชน์สำาหรับผู้มีปัญหาด้านสายตา	 รูปที่	10		
คือ	ตัวอย่างการกดเลือกชิ้นงานที่	1
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การนำาเทคโนโลยี QR Code มาใช้ ในมหาวิทยากรุงเทพ

	 ปจัจบุนัมกีารนำา	QR	Code	มาใชก้บัพพิธิภณัฑส์ถานเครือ่งถว้ยเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตข้องมหาวทิยาลยักรงุเทพ		และยงัสามารถ
พัฒนาเพิ่มเติมได้	เช่น	การนำามาประยุกต์ใช้กับร้านขายเสื้อผ้า	โดยการนำา	QR	Code	ติดไปที่เสื้อผ้า	ลูกค้าก็นำาโทรศัพท์มือถือมาถ่าย
เพื่อแสดงรายละเอียดของเสื้อผ้าได้

บทสรุป

	 จากทีก่ลา่วมาขา้งบนจะเหน็ประโยชนข์อง	QR	Code	ซึง่สามารถนำามาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นทกุสถานทีไ่มว่า่จะเปน็พพิธิภณัฑ	์สถาบนั
การศึกษา	ร้านค้า	ฯลฯ	โดยแค่มีโปรแกรมถอดรหัสบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วก็นำาไปถ่าย	QR	Code	เพียงเท่านี้ก็จะได้รายละเอียดของงาน
นั้น	ทั้งสะดวกและรวดเร็ว	ส่วนโปรแกรมเข้ารหัส	เจ้าของสถานที่นั้นๆ	จะทำาการสร้างขึ้นมาโดยการใส่ข้อมูลเข้าไปเพื่อให้คนที่สนใจมา
ถ่าย	QR	Code	ได้รับข้อมูล	อนาคตต่อไปก็จะมีการพัฒนา	AR	หรือ	Augmented	reality	ซึ่งจะมาแทนที่	QR	Code	เนื่องจากความ
สามารถในการแสดงผลเป็นแบบ	3	มิติ	ดังจะสังเกตได้จากประเทศญ่ีปุ่นท่ีเร่ิมนำามาใช้แล้ว	ส่วนประเทศไทยก็คงจะตามมาในอีกไม่นาน

รูปที่	10	:	การแสดงข้อมูลชิ้นงาน รูปท่ี	11	:	พิพิธภัณฑ์สถานเคร่ืองถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
ณ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รูปที่	12	:	การนำา	QR	Code	มาติดที่
พิพิธภัณฑ์สถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้	ณ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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