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ไม่ไดถู้กแกไ้ขโดยผูที้่ไม่ไดรั้บอนุญาตในระหวา่งการจดัส่ง ตลอดจนผูส่้งไม่สามารถปฏิเสธความ
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ตรวจสอบการปลอมแปลงเอกสารเพื่อป้องกนัการฉอ้โกงและอาชญากรรมท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้
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Although electronic document technology is commonly used in transferring information 

and has a trend to replace paper-based documents, there are still needs for paper-based documents 

such as loan contracts, installment contracts, and government-issued documents.  Paper-based 

documents can be easily forged by criminals using a printer, a scanner, and editing software. 

This research proposes a process for authenticating the text on the paper-documents to 

ensure their authenticity.  This can verify the author of the document and that the document has 

not been modified during transit.  As a result, the author of the document will not be able to deny 

that he created the document.  In this research, we design a two-dimensional barcode which has 

sufficient capacity to store one-page text information and occupies small area.  Both text 

information and the author’s digital signature are created and stored in the two-dimensional 

barcode.  With this technique, we can quickly determine the authenticity of the document to 

prevent fraud and forgery crimes that may occur 
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3.6 การเอียงตวัท่ีผดิปกติของรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode      27 

      ในรูปแบบกลบัดา้น 

3.7 การเอียงตวัท่ีผดิปกติของรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode      28 

      ในรูปแบบกลบัหวั 180 องศา 

3.8 การเอียงตวัท่ีผดิปกติของรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode      28 

      ในรูปแบบกลบัหวั 90 องศา  

 3.9 การหาขนาดของมุมสองมุมบนระนาบเดียวกนัของไลบรารี JDeskew     29
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 4.2 การดาํเนินการในฝ่ังผูรั้บ          41 

 4.3 รหสัแท่งสองมิติชนิด QR Code ท่ีสร้างจากเอกสารท่ี 1       46 
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 4.11 ตวัอยา่งของรหสัแท่งสองมิติ HC2D barcode ท่ีมีความเสียหายในรูปแบบท่ี 6    51 
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สัญลกัษณ์และคาํย่อ 

 

คาํย่อ      ความหมาย   

  

QR Code    Quick Response Code 

PDF417 Code Portable Data File. The 417 signifies that each 

pattern in the code consists of 4 bars and 

spaces, and that each pattern is 17 units long 

HC2D Barcode High Capacity 2 Dimensional Barcode 

SHA     Secure Hash Algorithm 

RSA     Rivest Shamir Adleman Algorithm 

DS     Digital Signature 

 MD     Message Digest 

 RS     Reed-Solomon error correction code 

 ECC     Error Correction Code 

 CRC      Cyclic Redundancy Check 

JCA     Java Cryptographic Architecture 

 DPI     Dot per Inch     

 



 
 

 
 

บทที ่1 

 

บทนํา 

 

1.1 ความสําคญัและปัญหา 

 
ในปัจจุบนัเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ (electronic document)นั้นเป็นที่นิยมและมีบทบาทอย่าง

มากในการขนส่งขอ้มูลเพื่อใช้ในการส่ือสาร เช่นใบสมคัรงานออนไลน์อีเมล์ เป็นตน้ แต่เอกสาร

บางประเภทยงัไม่สามารถทดแทนดว้ยเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ได ้เช่น สัญญากูย้ืมเงิน สัญญาเช่าซ้ือ 

หรือเอกสารท่ีออกให้โดยหน่วยงานราชการ เป็นตน้ (Renesse, 1997) ซ่ึงเอกสารขา้งตน้มกัที่จะถูก

ปลอมแปลงและแกไ้ขโดยนกัตม้ตุ๋นหรือมิจฉาชีพ เน่ืองจากการปลอมแปลงเอกสารท่ีอยูใ่นรูปแบบ

ของกระดาษไม่มีขั้นตอนที่ซับซ้อน เพียงแค่มีเคร่ืองพิมพ์เอกสารหรือเคร่ืองสแกนเอกสารและ

โปรแกรมหรือซอฟตแ์วร์คอมพวิเตอร์บางชนิดก็สามารถท่ีจะทาํการปลอมแปลงเอกสารหรือแกไ้ข

เอกสารเหล่านั้นไดโ้ดยง่าย (Garain and Halder, 2008) 

บทความวจิยัน้ีเสนอกระบวนการและขั้นตอนการพิสูจน์ตวัจริงของขอ้ความบนเอกสาร โดย

การประยกุตใ์ชล้ายมือช่ือดิจิทลัร่วมกบัรหสัแท่งสองมิติซ่ึงผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนมาใหม่ เพื่อใชใ้นการ

พิสูจน์ตวัจริงวา่ขอ้ความบนเอกสารนั้นเป็นของผูส่้งดงัที่กล่าวอา้งหรือไม่ รวมถึงขอ้ความดงักล่าว

ไม่ไดถู้กแกไ้ขโดยผูที้ไ่ม่ไดรั้บอนุญาตในระหว่างการขนส่ง ซ่ึงเป็นประโยชน์ทั้งต่อความรวดเร็ว

ในการตรวจสอบเอกสารในปริมาณมากและต่อการตรวจสอบการปลอมแปลงเอกสารตลอดจนเพื่อ

เป็นการป้องกนัการฉอ้โกงและอาชญากรรมท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้

งานวจิยัน้ีแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนท่ีหน่ึงจะกล่าวถึงการออกแบบและการพฒันารหสัแท่ง

สองมิติความจุสูงรูปแบบใหม่เพื่อใชส้ําหรับงานวิจยัน้ี ส่วนที่สองจะกล่าวถึงการนาํรหัสแท่งสอง

มิติความจุสูงท่ีไดอ้อกแบบและพฒันามาประยกุตใ์ชก้บัลายมือช่ือดิจิทลัเพื่อใชก้ารสร้างความมัน่คง

และปลอดภยัให้กบัเอกสารที่อยูใ่นรูปของกระดาษหรือส่ิงพิมพต่์างๆต่อไป โดยในส่วนของรหัส

แท่งสองมิติท่ีผูว้จิยัไดท้าํการออกแบบและพฒันาข้ึนมาใหม่นั้น ผูว้จิยัมีความประสงคท่ี์จะออกแบบ

ให้รหัสแท่งสองมิติชนิดใหม่น้ีมีรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการนําไปใช้กบัการเก็บข้อมูลบน

เอกสารท่ีอยู่ในรูปแบบของกระดาษหรือส่ิงพิมพ ์เน่ืองจากรหัสแท่งสองมิติที่มีอยู่ในปัจจุบนันั้น
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ไม่ไดถู้กออกแบบมาเพือ่ใชก้บังานประเภทน้ีและรหสัแท่งสองมิติที่มีอยูใ่นปัจจุบนัสามารถ

เก็บขอ้มูลไดใ้นปริมาณท่ีนอ้ย  แมว้า่จะมีรหสัแท่งสองมิติบางชนิด เช่น รหสัคิวอาร์ (QR Code) ซ่ึง

สามารถเก็บขอ้มูลไดใ้นปริมาณมากแต่ก็ตอ้งแลกมากบัขนาดของรหัสแท่งสองมิติที่ใหญ่มากข้ึน

ตามไปดว้ย ซ่ึงเมือ่นาํรหสัแท่งสองมิติที่เก็บขอ้มูลในปริมาณมากน้ีพิมพห์รือแนบลงไปบนเอกสาร

ที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษจะทาํให้เกิดพื้นที่ส้ินเปลืองบนกระดาษหรือบนเอกสารเป็นอย่างมาก 

เพราะหากขอ้มูลบนเอกสารมีปริมาณมากขนาดของรหสัแท่งสองมิติก็จะมีขนาดใหญ่มากข้ึนตาม

ไปดว้ย ทาํใหเ้ป็นการยากและส้ินเปลืองท่ีจะขนส่งขอ้มูลในปริมาณมากดว้ยรหสัแท่งสองมิติท่ีมีอยู่

ในปัจจุบนั 

ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการพฒันาและออกแบบรหสัแท่งสองมิติรูปแบบ

ใหม่เพื่อใชใ้นงานวิจยัน้ี ซ่ึงตอ้งมีความจุท่ีสูงเพียงพอต่อการเก็บขอ้มูลบนหนา้เอกสารและมีขนาด

ตลอดจนรูปร่างที่เหมาะสมในการแนบรหัสแท่งสองมิติความจุสูงชนิดใหม่น้ีลงไปบนเอกสารใน

รูปแบบของกระดาษ ทั้งเพื่อลดพื้นท่ีในการจดัพิมพร์หสัแท่งสองมิติและเพื่อเพิ่มปริมาณของขอ้มูล

ท่ีสามารถจดัพิมพล์งบนเอกสารได ้ 

 

 

1.2 จุดประสงค์ของการวจิัย 

 

วิทยานิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อนาํเสนอกระบวนการและขั้นตอนการพิสูจน์ตวัจริงของ

ข้อความบนเอกสาร โดยการประยุกต์ใช้ลายมือชื่อดิจิทัลร่วมกับรหัสแท่งสองมิติซ่ึงผูว้ิจยัได้

ออกแบบและพฒันาข้ึนมาใหม่เพื่อใช้ในการพิสูจน์ว่าขอ้ความบนเอกสารนั้นเป็นของผูส่้งดงัท่ี

กล่าวอา้งหรือไม่ รวมถึงขอ้ความดงักล่าวนั้นไม่ไดถู้กแกไ้ขโดยผูที้่ไม่ไดรั้บอนุญาตในระหวา่งการ

ขนส่งตลอดจนเพือ่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบการปลอมแปลงเอกสารและป้องกนัการฉ้อโกง

และอาชญากรรมท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้

 

 

1.3 ขอบเขตการวจิยั 

 

งานวจิยัน้ีใชก้ระดาษขนาด A4 และใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํ Microsoft Word เพื่อใชใ้น

การทดลองในการพิมพข์อ้ความลงบนเอกสารและใชเ้คร่ืองสแกนเอกสารโดยใชค้วามละเอียดใน
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การสแกนเอกสารท่ี 300 DPI ในการทดสอบสาํหรับการสร้างลายมือช่ือดิจิทลัของขอ้ความท่ีสกดั

ไดจ้ากแฟ้มขอ้มูลชนิด Microsoft Word ขา้งตน้นั้นผูว้จิยัเลือกท่ีจะใช ้SHA-256 ซ่ึงให้ผลลพัธ์ขนาด 

256 บิต (Selvakumar and Ganandhas, 2009) ร่วมกบั RSA (Wang and Zhang, 2011) และใน

งานวิจยัน้ีไดใ้ชข้อ้มูลของรหสัแท่งสองมิติชนิดต่างๆที่เป็นท่ีนิยมทั้งในอดีตและปัจจุบนัเพื่อใชใ้น

การออกแบบและพฒันารหสัแท่งสองมิติรูปแบบใหม่ โดยรหสัแท่งสองมิติที่ใชเ้ป็นกรณีศึกษาเพือ่

การพฒันารหสัแท่งสองมิติความจุสูงรูปแบบใหม่มีดงัน้ี 

 

 

 

  
PDF417 Code                  Data Matrix 

   
Maxi Code QR Code Aztec Code 

 

ภาพที ่1.1 รหสัแท่งสองมิติท่ีใชเ้ป็นกรณีศึกษาเพื่อการพฒันารหสัแท่งสองมิติความจุสูง 

 

 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

การส่ือสารและการส่งข้อมูลผ่านเอกสารที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษนั้ นจะมีความ

ปลอดภยั มัน่คง และน่าเช่ือมากข้ึน และการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลบนเอกสารสามารถ

ทาํได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญด้านการตรวจสอบการปลอมแปลงเอกสารหรือ

เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์พิเศษที่มีราคาสูงแต่อย่างใด อีกทั้งรหัสแท่งสองมิติที่พฒันาข้ึนมาใหม่ยงั

สามารถนาํไปประยุกตใ์ช้กบังานบางประเภทที่ตอ้งการความจุและรูปร่างที่แตกต่างจากรหสัแท่ง

สองมิติทีมี่อยูใ่นปัจจุบนั 
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1.5 ขั้นตอนการทาํวจิัย 

 

1.5.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.5.2 ศึกษาและวเิคราะห์เพื่อหาแนวทางวธีิการในการทดลอง 

1.5.3 ศึกษาโปรแกรมและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง 

1.5.4 ออกแบบวธีิการทดลอง 

1.5.5 ทาํการทดลองและประเมินผลการทดลองท่ีได ้

1.5.6 วเิคราะห์และสรุปผลการทดลอง 



 

 

บทที ่2 

 

กรอบแนวคดิ ทฤษฏี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 การสร้างความมัน่คงปลอดภยัใหเ้อกสารกระดาษโดยใชล้ายมือช่ือดิจิทลัและรหสัแท่งสอง

มิติความจุสูงรูปแบบใหม่ท่ีผูว้ิจยัได้พฒันาข้ึนมาใหม่ มีวตัถุประสงค์เพือ่สร้างความมัน่คงและ

ปลอดภยัใหก้บัเอกสารกระดาษดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ในบทท่ี 1 ถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากการ

ถูกโจมตีหรือปลอมแปลงเอกสารจากผูไ้ม่หวงัดี ดังนั้นในการทาํงานวิจยัน้ีจึงจาํเป็นที่จะต้อง

ทาํการศึกษาขอ้มูลและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการสร้างความมัน่คงและปลอดภยัให้กบัขอ้ความบน

เอกสาร ตลอดจนการศึกษารหัสแท่งสองมิติที่มีอยู่ในปัจจุบนัเพื่อใช้ในการออกแบบและพฒันา

รหสัแท่งสองมิติรูปแบบใหม่เพือ่ใชใ้นงานวิจยัน้ีซ่ึงประกอบดว้ย การศึกษาเก่ียวกบัอลักอริทึมใน

การตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลาดเพื่อใช้ในการจดัการกบัขอ้ผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึนเมื่อมีการ

อ่านขอ้มูลที่ไดจ้ากรหสัแท่งสองมิติ และศึกษาเก่ียวกบัอลักอริทึมการบีบอดัขอ้มูลเพื่อใชใ้นการบีบ

อดัข้อมูลหากข้อมูลนั้นๆมีขนาดที่ใหญ่เกินกว่าความจุสูงสุดของรหัสแท่งสองมิติ และศึกษา

เก่ียวกบัรหัสแท่งสองมิติท่ีเป็นท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนัทั้งน้ีเพื่อนาํเอาขอ้ดีขอ้เสียของรหสัแท่งสองมิติ

แต่ละชนิดมาใชใ้นการออกแบบรหสัแท่งสองมิติรูปแบบใหม่ และศึกษาเก่ียวกบัฟังกช์ัน่แฮชเพื่อใช้

ในการสร้างลายมือช่ือดิจิทลัเพือ่ใช้ในการสร้างความมัน่คงปลอดภยัให้กบัขอ้มูลนั้นๆ โดยศึกษา

ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

 

2.1 การตรวจจบัและแก้ไขข้อผดิพลาด (Error Detection and Error Correction) 

 

 การส่งขอ้มูลดว้ยรหสัแท่งสองมิติอาจจะเกิดขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการขนส่งขอ้มูลได ้เช่น

การฉีกขาดหรือความผิดเพี้ยนของรหัสแท่งสองมิติหรือความบิดเบ้ียวในรูปแบบต่างๆซ่ึงสามารถ

เกิดข้ึนได้และมีผลทาํให้ข้อมูลที่อ่านได้จากรหัสแท่งสองมิตินั้ นบิดเบือนหรือต่างจากข้อมูล

ตน้ฉบบั ดงันั้นจึงตอ้งมีการตรวจสอบความผิดพลาดทีอ่าจจะเกิดข้ึนรวมถึงแกไ้ขขอ้มูลที่อาจจะ

ผิดพลาดนั้นให้ถูกตอ้ง (Singhand Singh, 2012) โดยรหัสที่ได้รับความนิยมเพือ่ใช้ในการ     

ต ร ว จ จับ ค ว า ม ผิ ด พ ล า ด ที ่อ า จ จ ะ เ กิ ด ข้ึ น จ า ก ก า ร ข น ส่ ง ข้อ มู ล ห รื อ ปั จ จัย อื ่น ๆ  ไ ด้แ ก่ 
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2.1.1 CRC (Cyclic Redundancy Check)  

 

เป็นเทคนิคที่ใชใ้นการตรวจสอบความผิดพลาดของขอ้มูลเน่ืองจากการขนส่งที่เป็นที่นิยม

และถูกนาํไปใช้งานในรูปแบบที่หลากหลาย เช่นการนาํ CRC มาใช้กบัการติดต่อส่ือสารและ

ควบคุมดาวเทียมจากระยะไกล (Zhang and Yuan, 2008) หรือการนาํ CRC มาใชใ้นการศึกษาเพือ่

คน้หาขอ้ผดิพลาดของการส่งขอ้มูล เป็นตน้ โดยเทคนิค CRC น้ีจะทาํการแทนบิตขอ้มูลดว้ยโพลิโน

เมียลซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์เป็น 0 และ 1 เท่านั้น นัน่คือบิตขอ้มูลที่มีความยาว k บิต จะแทนดว้ยโพลี

โนเมียลซ่ึงมีดีกรีเป็น k เทอมตั้งแต่  𝑥k−1 ถึง 𝑥0โดย 

 

𝑘 คือขนาดของขอ้ความท่ีตอ้งการจะส่งหรือจาํนวนของบิตขอ้มูล 

𝑛 คือขนาดรวมของขอ้ความทั้งหมดท่ีจะส่ง ทั้งน้ีคือบิตของขอ้มูลและบิตตรวจสอบ  

และ 𝑛 − 𝑘 คือการหาจาํนวนบิตตรวจสอบ 

 

 โดยใชโ้พลิโนเมียลก่อกาํเนิด (generator polynomial) 𝐺(𝑥) โดย 𝐺(𝑥) เป็นโพลิโนเมียลท่ี

มีเลขช้ีกาํลงัเป็น 𝑔 ซ่ึงมีค่าของเลขช้ีกาํลงัน้อยกว่าเลขช้ีกาํลงัของโพลิโนเมียลของขอ้มูล 𝑀(𝑥) 

โดยมีขั้นตอนในการเขา้รหสัและตรวจสอบขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการหาขอ้ผดิพลาดดงัน้ี 

 

 การเขา้รหสัเพื่อส่งขอ้มูลดว้ย CRC ฝ่ังส่งสามารถทาํไดโ้ดยทาํการคูณขอ้มูล 𝑀(𝑥) ดว้ย 

𝑥𝑔  หรือก็คือการเล่ือนบิตไปทางขวา 𝑔 บิตนัน่เองจากนั้นทาํการหาร 𝑀(𝑥)𝑥𝑔 ดว้ย 𝐺(𝑥) ซ่ึงจะได้

ผลหารคือ 𝑄(𝑥) และเศษจากการหารคือ 𝑅(𝑥) ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี  

 
𝑥𝑔𝑀(𝑥)
𝐺(𝑥)

= 𝑄(𝑥) ⊕
𝑅(𝑥)
𝐺(𝑥)  ;𝑅(𝑥) < 𝐺(𝑥) 

 

จากนั้นทาํการสร้างเฟรมเพื่อใชใ้นการส่งขอ้มูลคือ 𝑇(𝑥) โดยการนาํ 𝑅(𝑥) มาบวกกบั 𝑀(𝑥)𝑥𝑔  

ดงัสมการ 

 

𝑇(𝑥) =  𝑥𝑔𝑀(𝑥) ⊕𝑅(𝑥) 

 

ในส่วนของการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลดว้ยวธีิ CRC นั้นฝ่ังรับสามารถทาํไดโ้ดยเม่ือฝ่ัง

รับไดรั้บเฟรมขอ้มูล 𝑇(𝑥) ก็จะนาํ 𝑇(𝑥) มาหารดว้ย 𝐺(𝑥) สามารถอธิบายไดด้งัสมการ 
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𝑇(𝑥)
𝐺(𝑥)

=  
𝑥𝑔𝑀(𝑥) ⊕𝑅(𝑥)

𝐺(𝑥)
 

 

และจาก 
𝑥𝑔𝑀(𝑥)
𝐺(𝑥)

= 𝑄(𝑥)⊕𝑅(𝑥)
𝐺(𝑥)

 

 

เพราะฉะนั้นจะได ้ 
𝑇(𝑥)
𝐺(𝑥)

= 𝑄(𝑥)⨁𝑅(𝑥)
𝐺(𝑥)

⨁𝑅(𝑥)
𝐺(𝑥)

 

 

และหากเฟรมขอ้มูลท่ีไดรั้บมานั้นไม่มีขอ้ผดิพลาดผลลพัธ์จากการหาร  
𝑅(𝑥)
𝐺(𝑥)

⨁𝑅(𝑥)
𝐺(𝑥)

 

จะตอ้งเป็นศูนยแ์ต่หากผลลพัธ์ของการหารไม่เท่ากบัศูนยแ์สดงว่าขอ้มูลท่ีไดรั้บนั้นมีขอ้ผิดพลาด

เกิดข้ึนนัน่เอง 

 

2.1.2 รหัสรีด-โซโลมอน (Reed-Solomon Error Correcting Code) 

 

รหสัรีด-โซโลมอน (Mamidi, Iancu, Iancu, Schulte and Glossner, 2005) ไดถู้กนาํเสนอ

โดย Irving Reed และ Gus Solomon ในปี ค.ศ. 1960 โดยรหสัรีด -โซโลมอนแทนดว้ย 

 

𝑅𝑅(𝑛,𝑘) 

 

กล่าวคือขนาดของบล็อก 𝑛 เทอม และข้อมูลจาํนวน 𝑘 เทอม โดย (𝑛 − 𝑘)  =  2𝑡 เม่ือ 𝑡 คือ

จาํนวนสูงสุดของสัญลกัษณ์ท่ีอาจผดิพลาดไดด้งันั้น 

 

𝑡 = �
𝑑𝑚𝑚𝑚 − 1

2
� =  �

𝑛 − 𝑘
2

� 

 

และเม่ือ 𝜌 คือ Erasure รหสัรีด-โซโลมอนจะแกไ้ขไดคื้อ 

 

𝜌 = (𝑛 − 𝑘) =  2𝑡 

 

หรือเม่ือ 𝛼 และ 𝛽 คือจาํนวนสญัลกัษณ์ผดิพลาดและจาํนวนสญัลกัษณ์ท่ีโดนลบแทจ้ริงตามลาํดบั 

 

2𝛼 +  𝛽 ≤ (𝑛 − 𝑘) 
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 Erasure ก็คือสัญลกัษณ์ที่ถูกลบไป มกัจะใส่ขอ้มูลเป็นศูนยไ์ว ้(ดงันั้นจึงสามารถรู้แค่ตาํแหน่งของ

ขอ้มูลแต่ไม่รู้ขนาดของขอ้มูล) โดยการเขา้รหัสรีด-โซโลมอน จะใช้พหุนามกาํเนิด (generator -

polynomial) ของรหสัรีด-โซโลมอน เขียนได ้คือ  

 

𝑔(𝑥) =  �𝑔𝑚𝑥𝑚 =  𝑔0 +  𝑔1𝑥 +  𝑔2𝑥2 +  … +  𝑔2𝑡𝑥2𝑡
2𝑡

𝑚=0

 

 

เม่ือ 𝑔 ∈ (2𝑡) ดีกรีของพหุนามจาํนวนพหุนามกาํเนิด คือ 2𝑡 ดงันั้นจึงสามารถท่ีจะกาํหนดจาก

จาํนวนรากท่ีต่อเน่ืองจาํนวน 2𝑡 รากหรือเม่ือเขียนเป็นรูปทัว่ไปจะได ้

 

𝑔(𝑥) =  � (𝑥 − 𝛼𝑚)
𝑗0+2𝑡−1

𝑚=𝑗0

 

 

ปกติแลว้จะให ้𝑗0 = 1 แต่บางกรณี 𝑗0 ≠ 1 ก็ไดเ้ช่น 2(𝑗0 + 𝑡) =  2𝑚  ในกรณีตอ้งการสัมประสิทธ์ิ 

𝑔(𝑥) แบบสมมาตร ในส่วนของการเขา้รหสัเชิงระบบนั้นเน่ืองจากวา่รหสัรีด-โซโลมอนเป็นรหัส

วนรอบการเล่ือนของคาํรหสัก็ยงัคงเป็นคาํรหสัอยูเ่ช่นน้ี หากลองเล่ือน 𝑘 ขอ้มูลไปจนขวาสุด แลว้

เติมส่วน 2𝑡 ตาํแหน่งทางดา้นหน้าก็จะไดร้หัสรีด-โซโลมอนเชิงระบบการกระทาํดงักล่าวในเชิง

คณิตศาสตร์ก็คือการทาํ   

 

𝑥(𝑚−𝑘)𝑚(𝑥) 

 

และเม่ือหาร 𝑥(𝑚−𝑘)𝑚(𝑘) ดว้ย 𝑔(𝑥) ก็จะไดเ้ศษซ่ึงก็คือพาริต้ีนัน่เอง ดงันั้น 

 

𝑥(𝑚−𝑘)𝑚(𝑥) =  𝑄(𝑥)𝑔(𝑥) + 𝑝(𝑥) 

 

เม่ือ 𝑄(𝑥) คือผลหารและ 𝑔(𝑥) คือเศษ และเม่ือสนใจเฉพาะเศษจึงเขียนใหม่ไดเ้ป็น 

 

𝑝(𝑥) =  𝑥(𝑚−𝑘)𝑚(𝑥) 𝑚𝑚𝑑 𝑞(𝑥) หรือ 𝑝(𝑥) =  𝑥2𝑡𝑚(𝑥)𝑚𝑚𝑑𝑞(𝑥) 

 

ดงันั้นจึงเขียนรหสัเชิงระบบไดคื้อ 𝑐(𝑥) =  𝑝(𝑥) +  𝑥2𝑡𝑚(𝑥) 
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2.2 การบีบอดัข้อมูล (Data Compression) 

  

การบีบอดัขอ้มูลคือการพยายามเขา้รหัสขอ้มูลเพื่อให้ใช้จาํนวนบิตในการเก็บขอ้มูลให้

นอ้ยลงกวา่เดิม แต่ไม่ไดท้าํเพือ่รักษาความลบัของขอ้มูล (Islam and Rajon, 2011) โดยเม่ือทาํการ

เขา้รหสัขอ้มูลแลว้ขอ้มูลท่ีไดห้ลงัจากการบีบอดัจะต่างไปจากขอ้มูลตน้ฉบบัเดิม การบีบอดัขอ้มูลน้ี

มีประโยชน์ในการลดปริมาณการใช้ทรัพยากร โดยเมื่อตอ้งการขอ้มูลเดิมก็จะตอ้งมีการคลายการ

บีบอดั (de-compression) เพือ่ให้ไดข้อ้มูลเดิมกลบัมา 5โดยรูปแบบการบีบอดัขอ้มูลสามารถแบ่งได้

เป็นสองชนิดคือชนิด lossless data compression และชนิด lossy data compression กล่าวคือ lossless 

data compression เม่ือทาํ 5การคลายการบีบอดัแลว้ 5ขอ้มูลท่ีไดต้อ้งเหมือนขอ้มูลตน้ฉบบัทุกประการ

การบีบอดัชนิดน้ีนิยมใช้กับข้อมูลที่อยู่ในรูปแฟ้มงานหรือเอกสารในส่วนของ lossy data 

compression นั้นเม่ือทาํ 5การคลายการบีบอดัแลว้ 5ขอ้มูลท่ีไดไ้ม่จาํเป็นตอ้งเหมือนขอ้มูลตน้ฉบบัทุก

ประการก็ได ้เช่นการบีบอดัขอ้มูลจาํพวกรูปภาพเป็นตน้ 5

ตวัอยา่งหน่ึงของรูปแบบในการบีบอดัขอ้มูลคือการบีบอดัขอ้มูลในรูปแบบ ZIP file format 

เป็นการบีบอดัชนิด 5

การบีบอดัขอ้มูลส่วนใหญ่แลว้จะรองรับ

การบีบอดัข้อมูลได้หลายรูปแบบโดยที่แต่ละรูปแบบนั้นสามารถที่จะสนับสนุนอลักอริทึมได้

มากกวา่หน่ึงแบบ  

lossless data compression และถูกใชอ้ยา่งแพร่หลายจนถึงปัจจุบนั โดย ZIP file 

format นั้นสามารถบีบอดัขอ้มูลหลายๆแฟ้มลงไปในแฟ้มเดียวได ้โดยใชอ้ลักอริทึมในการบีบอดั

ขอ้มูลไดห้ลายแบบแต่แบบสาํคญัท่ีสุดคือ DEFLATE ซ่ึงเป็นอลักอริทึมที่มีหลกัการพื้นฐานมาจาก

หลกัการของการบีบอดัขอ้มูลโดยวิธีการเขา้รหัสแบบ huffman coding โดยการเขา้รหัสแบบ 

huffman (Huffman, 1952) เป็นรหสัท่ีมีประสิทธิภาพในการลดขนาดขอ้มูลไดสู้งและพฒันาไดง่้าย

และเป็นรหสัท่ีเหมาะสมในการทาํงานกบัขอ้ความ โดยจะทาํการคาํนวณจากค่าความถ่ีท่ีปรากฏของ

สัญลกัษณ์แต่ละตวัในขอ้ความนั้น โดยการเขา้รหสั huffman code นั้นเร่ิมตน้จากกาํหนดให้อกัษร

แต่ละตวัแทนดว้ยสัญลกัษณ์ซ่ึงประกอบดว้ยค่าความน่าจะเป็นจากนั้นนาํสัญลกัษณ์สองตวัท่ีมีค่า

ความน่าจะเป็นตํ่าที่สุดมารวมกนัเป็นสัญลกัษณ์ใหม่ ซ่ึงมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากบัผลรวมของค่า

จากสัญลักษณ์แต่ละตวัแล้วทาํการวนซํ้ าไปเร่ือยๆจนกว่าจะมีสัญลกัษณ์เหลือแค่เพียงตวัเดียว

เท่านั้นซ่ึงมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั 1 จากนั้นทาํการสร้างแผนภูมิตน้ไม ้(tree) เพื่อเขา้รหสั โดยท่ี

สัญลกัษณ์แต่ละตวัแทนตวัอกัษรเพียงหน่ึงตวัหรือสามารถแยกออกเป็นสัญลกัษณ์ยอ่ยสองตวั โดย

กาํหนดแขนของแผนภมิูตน้ไมท้างซา้ยและทางขวามือดว้ยเลข 0 และเลข 1 ตามลาํดบัและรหสัของ

แต่ละตวัอกัษรจะเร่ิมจากสัญลกัษณ์ทีมี่ค่าความน่าจะเป็นเท่ากบั 1 ตามลาํดบัแผนภูมิตน้ไมไ้ปจนถึง

ตวัอกัษรนั้นๆ  
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2.3 รหสัแท่งสองมิติ (Two-Dimension Barcode) 

รหสัแท่งสองมิติ (Gao, Prakash and  Jagatesan, 2007) เป็นรหสัแท่งที่ประกอบไปดว้ย

ขอ้มูลทั้งแนวนอนและแนวตั้ง สามารถเก็บขอ้มูลไดใ้นปริมาณที่มากกว่ารหัสแท่งแบบหน่ึงมิติ  

(one-dimension barcode) และใชพ้ื้นทีใ่นการจดัเก็บนอ้ยกวา่หรือมีขนาดเล็กกวา่มาก เน่ืองจากรหสั

แท่งสองมิตินั้นสามารถเก็บขอ้มูลไดใ้นสองทิศทาง คือไดท้ั้งแนวตั้งและแนวนอน นอกจากน้ีรหสั

แท่งสองมิติโดยทัว่ไปจะมีการจดัการกบัความผดิพลาดและการแกไ้ขความผิดพลาดของขอ้มูล หาก

รหัสแท่งสองมิตินั้นเกิดฉีกขาดหรือถูกทาํลายไปบางส่วนก็ยงัสามารถที่จะอ่านขอ้มูลได้อย่าง

ถูกต้อง ดังภาพที่ 2.1แสดงลักษณะและรูปแบบของรหัสแท่งสองมิติสองชนิดคือ QR Code 

(Warasart and Kuacharoen, 2012) และ PDF417 Code (Rong, Zhen-ya, Yan-hu, Yi and Li-yu, 

2011) เม่ือเปรียบเทียบกบัรหสัแท่งหน่ึงมิติในปัจจุบนั  

 

 
ภาพที ่2.1 การเปรียบเทียบรหสัแท่งสองมิติกบัรหสัแท่งหน่ึงมิติ 

 

โดยทัว่ไปแลว้รหัสแท่งสองมิติจะประกอบดว้ยพื้นหลงัสีขาวและจุดส่ีเหลี่ยมสีดาํ ซ่ึงใน

บางกรณีอาจมีการเปล่ียนแปลงเพือ่ความสวยงามหรือเพือ่ใช้ในงานเฉพาะบางอยา่งได ้ในปัจจุบนั

รหสัแท่งสองมิตินั้นไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากความสามารถในการอ่านขอ้มูลไดอ้ยา่ง

รวดเร็วและดว้ยความสามารถในการเก็บขอ้มูลไดใ้นปริมาณมาก โดยรหสัแท่งสองมิติท่ีไดรั้บความ

นิยมสูงไดแ้ก่ QR Code, PDF417 Code, Maxi Code, Aztec Code (Ke and Zhang, 2010) และ Data 

Matrix (Biao, 2007) เป็นตน้  
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2.3.1 รหัสแท่งสองมิติชนิด  QR Code 

 

รหสัแท่งสองมิติชนิด QR Code พฒันาโดยบริษทั Nippon Denso ประเทศญ่ีปุ่นในปี 1994

โดยรหัสแท่งสองมิติชนิด QR Code นั้นเป็นรหัสแท่งสองมิติที่มีความจุสูงสุดในปัจจุบนัโดยมี

ลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสโดยสามารถเก็บขอ้มูลตวัเลขได ้7,089 ตวัเลขและสามารถเก็บขอ้มูล

ตวัอกัษรไดม้ากถึง 4,296 ตวัอกัษร โดยตวัอกัษรทีก่ล่าวถึงน้ีหมายถึงตวัอกัษรภาษาองักฤษชนิด

ตวัพิมพใ์หญ่ A-Z และตวัเลข 0-9 และอกัขระพิเศษอีก 9 ตวัเท่านั้น และยงัสามารถเก็บขอ้มูลไบ

นารีได ้2,953 ไบต ์

 

ตารางที ่2.1 ตารางแสดงชนิดของขอ้มูลและความจุท่ีสามารถเก็บขอ้มูลไดข้องรหสัแท่งสองมิติ   

                    ชนิด QR Code 

 

รหัสแท่งสองมิติชนิด QR Codeนั้นปัจจุบนัมีตั้งแต่รุ่น1 ถึง รุ่น40 ซ่ึงแต่ละรุ่นนั้นจะมี

จาํนวนจุดพิกเซลบนรหัสแท่งที่แตกต่างกัน ซ่ึงจะเรียกว่าโมดูล (module) ซ่ึงประกอบด้วยจุด

พิกเซลสีดาํบนพื้นสีขาวท่ีอยู่บน QR Codeโดย QR Codeรุ่นแรกนั้นจะมีจาํนวนโมดูลทั้งหมด

ประกอบดว้ย 21คอลมัน์และ 21 แถวและรุ่นสุดทา้ยของรหสัแท่งสองมิติชนิด QR Code ท่ีมีอยูใ่น

ปัจจุบนัคือรุ่น 40 มีจาํนวนโมดูลทั้งหมดประกอบดว้ย 177 คอลมัน์และ 177 แถว  

  

ชนิดข้อมูล ความจุ จํานวนบติ/ตัวอกัษร ข้อมูลทีใ่ช้ได้ 

ตวัเลขอยา่งเดียว สูงสุด 7,089 ตวัอกัษร 3.5 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 

ตวัอกัษรผสมตวัเลข สูงสุด 4,296 ตวัอกัษร 5.5 
0-9 , A-Z (ตวัพิมพใ์หญ่

เท่านั้น) 

ไบนารี (8 บิต) สูงสุด 2,953 ไบต ์ 8 ISO-88991 
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ตารางที ่2.2 ตารางแสดงตวัอยา่งของรหสัแท่งสองมิติชนิด QR Code ในแต่ละรุ่น 

 
QR Code รุ่น 1(21x21) 

 
QR Code รุ่น 2 (25x25) 

 
QR Code รุ่น 3 (29x29) 

 
QR Code รุ่น 4 (33x33) 

 
QR Code รุ่น 10 (57x57) 

 
QR Code รุ่น 40 (177x177) 

 

 รหสัแท่งสองมิติชนิด QR Code สามารถทาํการอ่านขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วและสามารถอ่าน

ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งแมว้า่ภาพของรหสัแท่งสองมิตินั้นจะเสียหายหรือฉีกขาดไปบางส่วนแต่ตอ้ง

ไม่เกินขีดจาํกดัท่ีกาํหนดไวท้ั้งน้ีอลักอริทึมทีใ่ชใ้นการตรวจสอบและจดัการกบัขอ้ผิดพลาดดงักล่าว

นั้นรหสัแท่งสองมิติชนิด QR Code ไดใ้ชร้หสัรีด-โซโลมอน (Reed–Solomon error correction) 

โดยระดับความสามารถในการแก้ไขข้อผิดพลาดที ่สูงข้ึนนั้ นแปรผันแบบผกผันกับระดับ

ความสามารถในการเก็บขอ้มูล 

 

ตารางที ่2.3 ตารางแสดงระดบัในการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดของรหสัแท่งสองมิติชนิด QR Code และ 

      ความสามารถในการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในแต่ละระดบั 

     รุ่น                       ความสามารถในการแก้ไขข้อผดิพลาด 

Level L 7% ของรหสัท่ีสามารถทาํใหก้ลบัมาสมบูรณ์ได ้

Level M 15% ของรหสัท่ีสามารถทาํใหก้ลบัมาสมบูรณ์ได ้

Level Q 25% ของรหสัท่ีสามารถทาํใหก้ลบัมาสมบูรณ์ได ้

Level H 30% ของรหสัท่ีสามารถทาํใหก้ลบัมาสมบูรณ์ได ้
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โดยมาตรฐาน (standards) ของรหสัแท่งสองมิติชนิด QR Code (Kan, Teng, and Chen, 2011) นั้น

ระบุถึงลกัษณะและส่วนประกอบ QR Code แสดงดงัภาพท่ี 2.2 

 
 

ภาพที ่2.2 ส่วนประกอบของรหสัแท่งสองมิติชนิด QR Code 

 

โดย detection point นั้นใชใ้นการตรวจสอบวา่รหสัแท่งสองมิติชนิด QR Code น้ีมีขนาดที่ถูกตอ้ง

และอยูใ่นรูปแบบของส่ีเหล่ียมจตุัรัสหรือไม่และใช้ในการตรวจสอบองศาและมุมที่จะทาํการอ่าน

รหสัแท่งสองมิติชนิด QR Code โดยจะวางตวัอยูบ่ริเวณมุมทั้งสามดา้นของรหัสแท่ง ในส่วนของ 

timing นั้นประกอบไปดว้ยจุดสีดาํและจุดสีขาวสลบักนัเช่ือมต่อ detection point ทั้งสามจุดเขา้

ด้วยกนัเพือ่ใช้ในการตรวจสอบขนาดและระยะห่างของ detection point ตลอดจนขนาดของ

สญัลกัษณ์จุดพกิเซลสีขาวและสีดาํบนรหสัแท่งวา่มีขนาดทีถู่กตอ้ง ในส่วนของ alignment นั้นเร่ิมมี

ใชต้ั้งแต่ QR Code  รุ่น 2 เป็นตน้ไป ใชใ้นการตรวจสอบการวางตวัของบิตขอ้มูลบนรหสัแท่งสอง

มิติโดยสามารถตรวจสอบไดว้่ารหัสแท่งสองมิติชนิด QR Code  ที่ไดรั้บนั้นมีความเอียงผิดปกติ

หรือไม่ หากมีการเอียงที่ผิดปกติก็สามารถทาํการแกไ้ขขอ้มูลที่บิดเบือนนั้นให้ถูกตอ้งได ้ในส่วน

ของ quit zone คือพื้นที่ว่างบริเวณรอบรหัสแท่ง โดยปกติจะใช้เป็นสีขาวหรือสีทึบสีเดียวกนั

ทั้งหมดเพือ่ใชใ้นการตรวจสอบหา detection point ไดง่้ายและมีความถูกตอ้งมากข้ึน และสุดทา้ยใน

ส่วนของ data and error correction code นั้นใชใ้นการเก็บขอ้มูลที่ตอ้งการจดัส่งโดยอยูใ่นรูปแบบ

ของไบนารีประกอบดว้ยเลข "0" และ "1" โดยถูกเขา้รหสัดว้ยอลักอริทึมรีด-โซโลมอน 
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2.3.2 รหัสแท่งสองมิติชนิด PDF417 (Portable Data File) 

 

รหัสแท่งสองมิติชนิด PDF417 พฒันาโดยบริษทั Symbol Technologies ประเทศ

สหรัฐอเมริกาในปี 1992 เป็นรหสัแท่งสองมิติท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัการนาํรหสัแท่งหน่ึงมิติหลายๆ

อนัมาวางซอ้นกนัหลายๆแถว โดยมีขั้นตอนในการทาํงานเร่ิมตน้จากการอ่านรหสัแท่งสองมิติชนิด 

PDF417 ก่อนจากนั้นจึงทาํการปรับขนาดหรือปรับความกวา้งของรหสัแท่งสองมิติชนิด PDF417 

เพื่อทาํการถอดรหสั โดยสาเหตุที่ตอ้งมีการปรับความกวา้งน้ีเพือ่ที่จะทาํให้สามารถอ่านขอ้มูลหรือ

ถอดรหสัจากรหสัแท่งสองมิติชนิด PDF417 ได ้หากมีการเสียหายบางส่วนซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจาก

การฉีกขาดไปบางส่วนหรือความสกปรกท่ีอาจเกิดข้ึนได ้โดยส่วนท่ีเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนนั้นจะตอ้ง

ไม่เสียหายเกินไปกว่าขีดจํากัดหรือระดับที่ได้กําหนดไว้ โดยอัลกอริทึมที ่ใช้ในการแก้ไข

ขอ้ผิดพลาดนั้นรหัสแท่งสองมิติ PDF417 ใช้รหัสรีด-โซโลมอนเป็นตวัจดัการ โดยการอ่านรหัส

แท่งสองมิติชนิด PDF417นั้นจะสามารถอ่านได้จากทิศทางเดียว กล่าวคือสามารถอ่านจากทาง

ดา้นซ้ายของรหัสแท่งไปทางดา้นขวาของรหัสแท่งหรืออ่านจากทางขวาของรหัสแท่งไปทางดา้น

ซ้ายของรหัสแท่งขา้งใดขา้งหน่ึงเท่านั้น หรือจะอ่านจากดา้นบนของรหัสแท่งลงมาดา้นล่างของ

รหัสแท่ง หรืออ่านจากดา้นล่างของรหัสแท่งไปยงัดา้นบนของรหัสแท่งอย่างใดอยา่งหน่ึงเช่นกนั 

โดยที่รหสัแท่งสองมิติชนิด PDF417 นั้นมีลกัษณะโครงสร้างเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ โดยแบ่งขอ้มูล

บนรหสัแท่งออกเป็นส่วนแทนรหสัขอ้มูล (data module) ประกอบดว้ยแถบสีดาํและสีขาวเรียงต่อ

กนัหลายๆ แถว ทั้งแนวตั้งและแนวนอน และรหสัแท่งสองมิติชนิด PDF417 นั้นสามารถเก็บขอ้มูล

ในรูปแบบตวัเลขไดม้ากถึง 2,710 ตวั และในรูปแบบตวัอกัษรไดม้ากถึง 1,850 ตวั และสามารถเก็บ

ขอ้มูลไบนารีไดม้ากถึง 1,018 ไบต ์ลกัษณะของรหสัแท่งสองมิติชนิด PDF417 แสดงดงัภาพท่ี 2.3 

 

  

ภาพที ่2.3 รหสัแท่งสองมิติชนิด PDF417 

 

โดยส่วนประกอบของรหสัแท่งสองมิตินั้นแสดงดงัภาพท่ี 2.4 
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ภาพที ่2.4 ส่วนประกอบของรหสัแท่งสองมิติชนิด PDF417 

 

รหสัแท่งสองมิติชนิด PDF417 ประกอบไปดว้ยแถวในแนวตั้ง 3-90 แถว ซ่ึงประกอบดว้ย 

1) Quit zone  

 พื้นท่ีสีขาวรอบๆ รหสัแท่งสองมิติ PDF417  

2) Start Pattern 

 เป็นตวักาํหนดรูปแบบในการอ่านรหสัแท่งสองมิติชนิด PDF417 

3) Left Row Indicator 

เก็บขอ้มลูของแถวทั้งหมด เช่น จาํนวนแถวท่ีมีหรือระดบัความสามารถในการแกไ้ขความ 

ผดิพลาด 

4) Right Row Indicator 

 ทาํหนา้ท่ีเหมือนกบั Left Row Indicator คือเก็บขอ้มลูของแถวทั้งหมด เช่น จาํนวนแถวท่ีมีหรือ

ระดบัความสามารถในการแกไ้ขความผดิพลาด 

5) Stop Pattern 

 เป็นจุดท่ีใชก้าํหนดใหก้ารรหสัแท่งสองมิติ PDF417 ส้ินสุดลง 

6) Data Code Words 

 ขอ้มลูท่ีตอ้งการส่ง เช่น ตวัอกัษรหรือตวัเลข 

 

2.3.3 รหัสแท่งสองมิติชนิด Data Matrix 

 

รหสัแท่งสองมิติชนิด Data Matrix พฒันาโดยบริษทั RVSI Acuity CiMatrix ประเทศ

สหรัฐอเมริกาเมื่อปี 1989 โดยรหสัแท่งสองมิติชนิด Data Matrix นั้นมีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียม

จตุัรัส โดยรหสัแท่งสองมิติชนิด Data Matrix นั้นสามารถเก็บขอ้มูลตวัเลขไดม้ากถึง 3,116 ตวัและ

สามารถเก็บขอ้มูลตวัอกัษรไดม้ากที่สุดคือ 2,355 ตวัและสามารถเก็บขอ้มูลเลขฐานสองได ้1,556 

ไบต ์ลกัษณะของรหสัแท่งสองมิติชนิด Data Matrix แสดงดงัภาพท่ี 2.5 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:PDF417_Example.svg�
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ภาพที ่2.5 รหสัแท่งสองมิติชนิด Data Matrix 

 

2.3.4 รหัสแท่งสองมิติชนิด Maxi Code 

 

รหสัแท่งสองมิติชนิด Maxi Code พฒันาโดยบริษทั Oniplanar ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 

1987 เป็นรหสัแท่งสองมิติชนิดที่มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมขนาดตายตวัคือกวา้ง 1.11 น้ิวและสูง 

1.054 น้ิวโดยใชส้ัญลกัษณ์แทนขอ้มูลดว้ยรูปหกเหล่ียมขนาดเล็กโดยสามารถบรรจุขอ้มูลตวัเลขได้

มากท่ีสุดถึง 138 ตวัและสามารถเก็บขอ้มูลตวัอกัษรได ้93 ตวั โดยรหสัแท่งสองมิติชนิด Maxi Code 

นั้นมีความสามารถในการอ่านขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยลกัษณะของรหสัแท่งสองมิติชนิด Maxi 

Code แสดงดงัภาพท่ี 2.6 

 

 
 

ภาพที ่2.6 รหสัแท่งสองมิติชนิด Maxi Code 

 

โดย Maxi Code นิยมใชใ้นภาคอุตสาหกรรม เช่น การใช ้Maxi Code ในการเก็บ purchase order 

number, invoice number และ tracking number เป็นตน้ 
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ตารางที ่2.4 รายละเอียดของรหสัแท่งสองมิติทีไ่ดรั้บความนิยมในปัจจุบนั 

 

Type QR Code PDF417 Code Aztec Code Data Matrix Maxi Code 

 

Image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code Type Multi-low Matrix Matrix Matrix Matrix 

Capacity Character 7,089 2,710 3,832 3,116 138 

Numeric 4,296 1,850 3,067 2,355 93 

Characteristic High capacity, 

small, high 

speed reader 

High Capacity High capacity High 

capacity, 

small 

High speed 

reader 

Application All industries Office Aviation and 

transport 

industries 

Plant, 

Medical- 

industry 

Industrial 

products 

import and 

export 

Standard AIMI,ISO AIMI,ISO AIMI,ISO AIMI,JIS AIMI,ISO 

 

 จากตารางที่ 2.4 จะเห็นไดว้า่ชนิดของรหสัแท่งสองมิติที่แตกต่างกนันั้นเน่ืองจากถูกสร้าง

และพฒันามาเพื่อใชใ้นวตัถุประสงคที์่แตกต่างกนั เมื่อทาํการเปรียบเทียบกบัรหสัแท่งสองมิติชนิด

อ่ืนแลว้จะเห็นวา่รหสัแท่งสองมิติชนิด QR Code นั้นสามารถเก็บขอ้มูลไดใ้นปริมาณที่มากที่สุดใน

ขนาดท่ีเลก็ท่ีสุดและสามารถอ่านขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดว้ยเหตุผลดงักล่าว รหสั QR Code จึงถูกใช้

งานอยา่งแพร่หลาย ทั้งเพื่อการส่ือสาร ตลอดจนการใชง้านเพือ่เก็บขอ้มลูต่างๆ เป็นตน้ 
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2.4 การเข้ารหัสด้วยฟังก์ช่ันแฮช (Cryptographic Hash Function) 

 

 การเขา้รหสัดว้ยฟังก์ชัน่แฮช (Zhou and Zhao, 2006) นั้นหมายถึงการนาํเอาขอ้มูล เช่น 

ตวัอกัษร ขอ้ความ หรือตวัเลข มาผ่านกระบวนหรือกรรมวิธีอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อให้ได้ผลลพัธ์

ออกมาเป็นขอ้มลูท่ียอ่ยแลว้ (message digest) ซ่ึงมีขนาดคงท่ี  

 

 

 

ภาพที ่2.7 การทาํงานของแฮช 

 

โดยกระบวนการหรือกรรมวิธีดงัที่กล่าวขา้งตน้นั้น มกัที่จะใช้ฟังก์ชัน่ทางคณิตศาสตร์ใน

การดําเนินการเพือ่แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลที่ย่อยแล้ว โดยฟังก์ชั่นแฮชนั้ นมี

คุณสมบติัท่ีสําคญัคือเม่ือนาํขอ้มูลหรือขอ้ความเดียวกนัมาผา่นฟังก์ชัน่แฮชเดียวกนัผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะ

เหมือนกนัทุกประการ และหากขอ้มูลหรือขอ้ความที่นาํเขา้สู่ฟังก์ชัน่แฮชนั้นมีขอ้แตกต่างกนัเพียง

เล็กนอ้ยผลลพัธ์ท่ีไดเ้ม่ือนาํมาผา่นฟังกช์ัน่แฮชควรท่ีจะแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั และฟังก์ชัน่แฮช

ทีดี่ไม่ควรที่จะมีขอ้มูลหรือขอ้ความใดๆที่ต่างกนัตั้งแต่สองขอ้ความข้ึนไปทีผ่่านฟังก์ชัน่แฮชแลว้

ได้ผลลัพธ์ที ่เหมือนกันทุกประการ โดยการพฒันาหรือการใช้งานฟังก์ชั่นแฮชนั้ นจะต้องมี

คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

 

1) ฟังกช์ัน่แฮชตอ้งไม่เป็นฟังกช์ัน่ท่ียอ้นกลบัไดก้ล่าวคือเม่ือขอ้มลูหรือขอ้ความไดผ้า่น 

ฟังกช์ัน่แฮชตอ้งไม่สามารถทาํการคาํนวณเพื่อหาค่าตั้งตน้หรือขอ้ความตน้ฉบบัได ้

2) ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากฟังกช์ัน่แฮชตอ้งมีความยาวหรือขนาดคงท่ีกล่าวคือวา่เม่ือนาํขอ้มูลหรือ 

ขอ้ความใดๆท่ีมีขนาดหรือความยาวท่ีต่างกนัมาผา่นฟังกช์ัน่แฮชเดียวกนัผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะตอ้งมีความ

ยาวเท่ากนัเท่านั้น 

3) ฟังกช์ัน่แฮชตอ้งสามารถรับขอ้ความท่ีมีขนาดหรือความยาวมากเพียงใดก็ได ้

4) ฟังกช์ัน่แฮชควรท่ีจะออกแบบมาใหซ้อฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์สามารถทาํงานไดโ้ดยง่าย 

หรือก็คือควรที่จะเป็นฟังก์ชัน่ที่ไม่ซับซ้อนมากเกินไปทั้งน้ีเพื่อความรวดเร็วในการเขา้รหัสและ

ความรวดเร็วในการถอดรหสั 

 

Message Hash Function Message Digest 
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มาตรฐานในการสร้างฟังก์ชัน่แฮชในปัจจุบนัที่นิยมใช้กนัมากคือ SHA1 (Qiong and Jianwu, 

2012),CRC32และ MD5 (Xia and Ge, 2010) โดย MD5 มีลกัษณะเป็นตวัเลขฐานสิบหกจาํนวน 32 

ตวั ซ่ึงถูกพฒันาข้ึนเพื่อใช้แทน MD4 ซ่ึงไม่มีความปลอดภยัอีกต่อไป ในปี 1996 ไดมี้การคน้พบ

ช่องโหว่ของ MD5แต่ไม่ได้มีความอนัตรายมากนักและในปี 2004ได้มีการคน้พบช่องโหว่ของ 

MD5 อีกคร้ังโดยการคน้พบช่องโหวค่ร้ังน้ีถือวา่มีความอนัตรายมากกวา่คร้ังก่อนทาํให ้MD5 มีการ

ใชง้านลดนอ้ยลงเร่ือยๆ จนกระทัง่ปี 2007 มีการคน้พบกระบวนการท่ีทาํใหค้่า 2 ค่าแปลงออกมาให้

เป็นMD5 ชุดเดียวกนัไดส้าํหรับอลักอริทึมในกลุ่มของ SHA น้ีจะมีอลักอริทึมอยูห่ลายตวัเช่น SHA-

1, SHA-224, SHA-256,SHA-384 และ SHA-512 โดยตวัเลขหลงั SHA คือตวัเลขบอกขนาดของ

ขอ้มลูท่ียอ่ยแลว้ท่ีไดจ้ากการใชอ้ลักอริทึมนั้นๆ ยกเวน้ SHA-1 จะมี message digest ขนาด 160 บิต 

 

ตารางที ่2.5 ขอ้มูลของฟังกช์ัน่แฮชในมาตรฐานต่างๆ 

Algorithm and 
Output 

size 

(bits) 

Internal 

state size 

(bits) 

Block 

size 

(bits) 

Max 

message 

size (bits) 

Word 

size 

(bits) variant 

MD5  128 128 512 264 − 1 32 

SHA-0 160 160 512 264 − 1 32 

SHA-1 160 160 512 264 − 1 32 

SHA-2 

SHA-224 224 
256 512 264 − 1 32 

SHA-256 256 

SHA-384 384 

512 1024 2128 − 1 64 

SHA-512 512 

SHA-

512/224 
224 

SHA-

512/256 
256 

SHA-3 

224/25

6/384/5

12 

1600 

    64 
(5×5 array 

of 64-bit 

words) 
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2.5 ลายมอืช่ือดจิทิลั (Digital signature) 

 

ลายมือช่ือดิจิทลั (Kuacharoen, 2011) เป็นการลงนามทางอิเลคทรอนิกส์ทีส่ามารถใชใ้น

การพิสูจน์ตวัจริง (authentication) ของผูส่้งข่าวสารหรือผูล้งนามเอกสารไดแ้ละสามารถทาํการ

ตรวจสอบไดว้่าเน้ือหาดั้งเดิมของข่าวสารหรือเอกสารท่ีไดรั้บนั้นไม่มีการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ข

ในระหวา่งการขนส่ง เน่ืองดว้ยการลงนามดว้ยลายมือช่ือดิจิทลันั้นสามารถทาํไดง่้าย แต่ไม่สามารถ

เลียนแบบและแกไ้ขไดจ้ากผูไ้ม่มีสิทธิในข่าวสารหรือเอกสารนั้นๆเน่ืองจากการคาํนวณเพื่อทาํการ

ป ล อ ม แ ป ล ง ล า ย มื อ ชื ่อ ดิ จิ ทัล เ ป็ น ไ ป ไ ด้ย า ก  แ ล ะ ผู ้ ส่ ง ส า ร เ อ ง ก็ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ป ฏิ เ ส ธ 

ความรับผิดชอบ 0 

กระบวนการสร้างและลงลายมือช่ือดิจิทลัมีขั้นตอนแสดงดงัภาพท่ี 0

(non-repudiation) ต่อข่าวสารหรือเอกสารที่มีลายมือช่ือดิจิทลัของตนเองได้

เช่นกนั 

 

 

2.7 เร่ิมจากการนาํ

ขอ้ความ (message) ที่จะส่งไปนั้นมาผา่นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่เรียกวา่ ฟังก์ชนัยอ่ยขอ้มูล 

หรือฟังก์ชั่นแฮช  (hash function) เพือ่ให้ได้ข้อมูลที ่สั้ นๆที ่เ รียกว่า ข้อมูลที ่ย่อยแล้ว  

(message digest)  เน่ืองจากขอ้มูลตน้ฉบบัมกัจะมีความยาวที่แตกต่างกนัและอาจมีขนาดของขอ้มูล

ท่ีใหญ่ซ่ึงจะทาํให้กระบวนการเข้ารหัสใช้เวลานานโดยข้อมูลท่ีย่อยแล้วน้ีจะมีขนาดคงที่และ

แน่นอนจากนั้นจึงทาํการเขา้รหัสลบัขอ้มูลดว้ยกุญแจส่วนตวั (private key) ของผูส่้งเอง ซ่ึงจุดน้ี

เปรียบเสมือนการลงลายมือช่ือของผูส่้งเพราะผูส่้งเท่านั้นที่มีกุญแจส่วนตวัของผูส่้งเอง จากนั้นก็จะ

ไดข้อ้มูลท่ีเขา้รหสัแลว้เรียกว่า ลายมือช่ือดิจิทลั จากนั้นจึงทาํการส่งลายมือช่ือดิจิทลัไปพร้อมกบั

ขอ้มูลตน้ฉบบัไปยงัผูรั้บ 
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ภาพที ่2.8 การสร้างลายมือช่ือดิจิทลั 

 

ในการตรวจสอบความถูกต้องของลายมือชื่อดิจิทัลสามารถทาํได้โดยผูรั้บจะทาํการ

ตรวจสอบว่าขอ้มูลที่ไดรั้บถูกแกไ้ขระหว่างทางหรือไม่ โดยการนาํขอ้มูลตน้ฉบบัที่ไดรั้บมาผ่าน

กระบวนการย่อยดว้ยฟังก์ชนัแฮชจะไดข้อ้มูลท่ีย่อยแลว้อนัหน่ึงจากนั้นนาํลายมือชื่อดิจิทลัมาทาํ

การถอดรหสัดว้ยกุญแจสาธารณะ (public key) ของผูส่้งก็จะไดข้อ้มูลท่ียอ่ยแลว้อีกอนัหน่ึงแลว้ทาํ

การเปรียบเทียบขอ้มูลท่ียอ่ยแลว้ทั้งสองอนัถา้หากวา่เหมือนกนัก็แสดงวา่ขอ้มูลที่ไดรั้บนั้นไม่ไดถู้ก

แกไ้ขแต่ถา้ขอ้มูลท่ียอ่ยแลว้แตกต่างกนัก็แสดงว่าขอ้มูลที่ไดรั้บถูกเปล่ียนแปลงระหวา่งการขนส่ง

ดงัภาพท่ี 2.8 

Message 

Hash Function 

Message Digest 

Digital Signature 

Senders   
Private Key 

Digest signed with 
private key 

Message 
+ 

Signature 

+ 
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ภาพที ่2.9 การตรวจสอบลายมือช่ือดิจิทลั 

 

Hash Function 

Signature 

Sender’s public key 

Decrypted with 
sender’s public key 

Message Digest 

Message 
+ 

Signature 

Message Digest 

Equal? 

Accept Reject 

True  False 

Message 



 
 

 

บทที ่3 

 

วธีิการวจิยั 

 

3.1 แนวคดิในการวจิัย 

  

งานวจิ ยัน้ีเสนอแนวคิดและกระบวนการตลอดจนขั้นตอนการพิสูจน์ตวัจริงของขอ้ความบน

เอกสาร โดยการประยุกต์ใช้ลายมือช่ือดิจิทลัร่วมกบัรหัสแท่งสองมิติท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึนมาใหม่ 

เพือ่ใช้ในการพิสูจน์ตวัจริงว่าขอ้ความบนเอกสารนั้นเป็นของผูส่้งดงัที่กล่าวอา้งและขอ้มูลที่ได้

รับมานั้นเป็นขอ้มูลที่ถูกตอ้งและไม่ไดถู้กแกไ้ขในระหว่างการขนส่งจริงหรือไม่ ในส่วนของการ

ออกแบบและพฒันารหสัแท่งสองมิติเพื่อใชใ้นงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคใ์นการออกแบบให้มี

ความสามารถในการเก็บขอ้มูลในปริมาณมากโดยใช้พ้ืนที่ในการจดัเก็บและพื้นท่ีการพิมพท่ี์น้อย 

และรหัสแท่งสองมิตินั้นควรมีขนาดและรูปร่างที่เหมาะสมในการแนบลงไปบนส่ิงพิมพ์หรือ

เอกสารในรูปแบบของกระดาษ  

 

3.2 การออกแบบรหัสแท่งสองมติคิวามจุสูง  

(Design of a High Capacity Two-Dimensional Barcode) 

  

จากตารางท่ี 2.1 แสดงใหเ้ห็นแลว้วา่รหสัแท่งสองมิติชนิด QR Code นั้นสามารถเก็บขอ้มูล

ไดใ้นปริมาณมากและมีขนาดทีเ่ล็กเมือ่เทียบกบัรหสัแท่งสองมิติชนิดอ่ืน แต่อยา่งไรก็ตามรหสัแท่ง

สองมิติชนิด QR Code นั้นมีรูปแบบเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัสซ่ึงจะทาํใหเ้กิดพื้นที่สูญเปล่าบริเวณดา้นขา้ง

ของรหสัแท่งสองมิติชนิดน้ี ในทางกลบักนัรหสัแท่งสองมิติชนิด PDF417 Code นั้นมีรูปแบบเป็น

ส่ีเหล่ียมผืนผา้ซ่ึงมีขอ้ดีคือไม่ก่อให้เกิดพื้นท่ีสูญเปล่าบริเวณดา้นขา้งของรหสัแท่งสองมิติ แต่รหัส

แท่งสองมิติชนิด PDF417 Code นั้นสามารถเก็บขอ้มูลไดใ้นปริมาณนอ้ย  

 ดังนั้ นผูว้ิจ ัยจึงได้ทาํการออกแบบรหัสแท่งสองมิติความจุสูง (High Capacity Two-

Demensional Barcode) หรือท่ีเรียกว่า HC2D barcode ข้ึน ซ่ึงอิงรูปแบบส่ีเหลี่ยมผืนผา้คล้ายกบั 

รหสัแท่งสองมิติชนิด PDF417 Code เน่ืองจากไม่ตอ้งการให้เกิดพื้นที่สูญเปล่าบริเวณดา้นขา้งของ
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รหัสแท่งสองมิติและใช้อลักอริทึมในการเก็บขอ้มูลและเขา้รหัสขอ้มูลคล้ายกบัรหัสแท่งสองมิติ

ชนิด QR Code ทั้งน้ีเพือ่ความสามารถในการเก็บขอ้มูลไดใ้นปริมาณมาก ดงัภาพที่ 3.1 แสดงรหสั

แท่งสองมิติความจุสูงรูปแบบใหม่ 

 

 
ภาพที ่3.1 รหสัแท่งสองมิติความจุสูง (HC2D Barcode) 

 

HC2D Barcode นั้นผูว้ิจยัไดอ้อกแบบให้ประกอบดว้ยเส้นตรงแนวตั้งทางดา้นซ้ายและ

ดา้นขวาของรหสัแท่งและเส้นตรงแนวนอนทางดา้นล่าง บริเวณจุดยอดดา้นบนของเส้นตรงแนวตั้ง

ทั้งสองดา้นนั้นถูกกาํหนดให้เป็นจุดที่ใชใ้นการตรวจสอบ (detection point) นอกจากน้ียงัมีจุดที่ใช้

ในตรวจสอบจุดอื่นๆอยู่บริเวณที่เส้นตรงแนวตั้งและเส้นตรงแนวนอนนั้นมาบรรจบกนั เส้นประ

บริเวณด้านบนของรหัสแท่งมีไวเ้พื่อใช้ในการคาํนวณหาขนาดของแต่ละคอลมัน์ โดยการเก็บ

ขอ้มูลบนรหสัแท่งนั้นจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 63 แถวและ 448 คอลมัน์ ซ่ึงทาํให้ HC2D Barcode 

สามารถเก็บขอ้มูลจุดพิกเซลสีดาํและสีขาวไดม้ากถึง 28,224 พิกเซล โดยลกัษณะและส่วนประกอบ

ของ HC2D Barcode ดงัท่ีผูว้จิยัไดอ้อกแบบไวแ้สดงดงัภาพท่ี 3.2 

 

 
ภาพที ่3.2 ส่วนประกอบของ HC2D Barcode 

 

3.2.1 การออกแบบ Header ของ HC2D Barcode (HC2D Header Format) 



 

 

25 

 

ในส่วนของ header ของ HC2D barcode นั้นผูว้ิจยัไดอ้อกแบบให้ประกอบดว้ยเวอร์ชั่น

หรือรุ่นของ HC2D barcode ชนิดของขอ้มูลท่ีจดัเก็บการตรวจสอบวา่มีการบีบอดัขอ้มูลหรือไม่ การ

ทาํ checksum และสุดทา้ยคือขนาดของขอ้มูล ดงัแสดงในภาพท่ี 3.3 

 

Version DT Z Checksum Length 

Data 

 

ภาพที ่3.3 ส่วนประกอบต่างๆบน Header ของ HC2D Barcode 

 

โดยรายละเอียดในการเก็บขอ้มูลของ header สามารถอธิบายไดด้งัตารางท่ี 3.1 

 

ตารางที ่3.1แสดงรายระเอียดของขอ้มูลท่ีจดัเก็บลงบน header ของ HC2D barcode 

 Description Size (bits) 

Version Version of HC2D barcode 4 

Data Type (DS) The type of data  2 

Compression Option (Z) Compression option 2 

Checksum Header checksum 8 

Length The length of data 16 

Data Data store in the barcode Max. 24,400 

 

โดยรุ่นปัจจุบนัของ HC2D barcode มีการจดัเก็บชนิดของขอ้มูล (data type) แบ่งออกเป็น

สามชนิดคือ ขอ้มูลตวัเลข (numeric data) ขอ้มูลตวัอกัษรภาษาองักฤษ (ASCII character) และ

ขอ้มูลไบนารี (binary) ดงัแสดงในตารางท่ี 3.1  

 

 

 

 

ในส่วนของขอ้มูลการบีบอดัขอ้มูล (compression option) ใชเ้พื่อบอกว่าขอ้มูลบน HC2D 

barcode เป็นขอ้มูลท่ีผา่นการบีบอดัขอ้มูลมาหรือไม่ ในส่วนของขนาดของขอ้มูล (length) ใชบ้อก
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ขนาดของขอ้มูลโดยบอกเป็นจาํนวนตวัอกัษรสาํหรับขอ้มูลแบบตวัอกัษรหรือจาํนวนตวัเลขสําหรับ

ขอ้มูลแบบตวัเลข หากเป็นขอ้มูลชนิดไบนารีจะบอกเป็นจาํนวนไบต์ (byte) และสุดทา้ยในส่วน

ของ checksum มีไวเ้พือ่ใชใ้นการตรวจสอบความผิดพลาดของขอ้มูล header โดยใช้อลักอริทึม 

CRC-8-CCITT  ในการจดัการและขนาดของ header ทั้งหมดคือ 4 ไบต ์

 

3.2.2 การจัดการกบัรหัสแท่งทีม่กีารเอยีงตัวทีผ่ดิปกติของรหัสแท่งสองมติชินิด  

         HC2D Barcode (Recovering Correct Shape from a Rotate HC2D   

         Barcode) 

 

รหัสแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode  อาจเกิดการเอียงตวัที่ผิดปกติเน่ืองมาจากการ

จดัพมิพท่ี์ไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงเป็นสาเหตุที่ทาํให้การอ่านขอ้มูลจากรหสัแท่งสองมิติชนิด  HC2D barcode 

สามารถเกิดความผิดพลาดหรืออ่านขอ้มูลไดไ้ม่ถูกตอ้งเป็นตน้ ดงันั้นรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D 

barcode นั้นจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการตรวจจบัและแกไ้ขการเอียงตวัท่ีผิดปกติที่อาจจะเกิดข้ึนนั้น โดย

ในรุ่นปัจจุบนัของรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode ผูว้ิจยัไดท้าํการออกแบบการตรวจจบัและ

แก้ไขการเอียงตวัที่ผิดปกติของรหัสแท่งสองมิติที่อาจจะเกิดข้ึน โดยความผิดพลาดที่สามารถ

ตรวจจบัและแกไ้ขได ้มีดงัน้ี 

 

1) การเอียงตวัของรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode ดงัภาพท่ี 3.4 และ ภาพท่ี 3.5 

2) การกลบัดา้นของรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode ดงัภาพท่ี 3.7และ ภาพท่ี 3.8 

3) การพลิกหรือการกลบัหวัของรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode ดงัภาพท่ี 3.6 
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ภาพที ่3.4 ภาพแสดงการเอียงตวัท่ีผดิปกติของรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode ในรูปแบบ 

    เอียงขวา 

 
ภาพที ่3.5 ภาพแสดงการเอียงตวัท่ีผดิปกติของรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode  ในรูปแบบ 

    เอียงซา้ย 

 

 
ภาพที ่3.6 ภาพแสดงการเอียงตวัท่ีผดิปกติของรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode  ในรูปแบบ 

    กลบัดา้น 
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ภาพที ่3.7 ภาพแสดงการเอียงตวัท่ีผดิปกติของรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode  ในรูปแบบ 

    กลบัหวั 180 องศา 

 

 
ภาพที ่3.8 ภาพแสดงการเอียงตวัท่ีผดิปกติของรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode  ในรูปแบบ 

    กลบัหวั 90 องศา 

 

 โดยการจดัการกบัการเอียงตวัที่ผิดปกติของรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode ขา้งตน้ 

ผูว้ิจยัเลือกใชไ้ลบรารี JDeskew (Nguyen, 2010) ในการตรวจจบัและแกไ้ขการเอียงตวัที่ผิดปกติ

ดงักล่าว เน่ืองจากไลบรารี JDeskew มีฟังกช์ัน่ทีใ่ชใ้นการจดัการกบัการเอียงตวัที่ผิดปกติของภาพที่

มีลักษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้และส่ีเหล่ียมจตุัรัสโดยเฉพาะ โดยมีหลักการทาํงานเร่ิมจากการ

ตรวจสอบการเอียงตวัของภาพโดยการวดัขนาดของมุมสองมุมหรือมากกวา่บนระนาบเดียวกนั ดงั

แสดงในภาพท่ี 3.9 
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ภาพที ่3.9 การหาขนาดของมุมสองมุมบนระนาบเดียวกนัของไลบรารี JDeskew 

 

โดยเม่ือไดข้นาดของมุมท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเส้นปกติ (180 radius) เป็นค่า ∅ ทีต่รงกนัทุกค่าแลว้ 

จึงนาํภาพตน้ฉบบัมาทาํการปรับองศา (rotate) ดว้ย -∅ เพื่อให้ไดภ้าพที่มีระนาบอยู่บนเส้นปกติ

และใช้กระบวนการตรวจสอบการกลับหัวและการกลับด้านของรหัสแท่งสองมิติชนิด HC2D 

barcode ต่อไป  

ในส่วนของการจดัการกบัการเอียงตวัท่ีผิดปกติของรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode

ในกรณี การกลบัหัวนั้นสามารถทาํไดห้ลงัจากการตรวจจบัการเอียงตวัของรหัสแท่งสองมิติชนิด 

HC2D barcode แลว้ โดยการอ่านขอ้มูลจาก detection point บริเวณดา้นบนของรหสัแท่งสองมิติ

ชนิด HC2D barcode ที่ใชใ้นการ sampling เพือ่หาขนาดของ pixel ในแต่ละคอลมัน์ ดงัภาพที่ 3.2 

โดยหาก sampling pixel มีขนาดที่ผิดปกติกล่าวคือ มีค่านอ้ยกวา่ค่าคงที่ที่กาํหนดไวก้็สามารถกล่าว

ไดว้า่รหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode นั้นมีการเอียงตวัท่ีผิดปกติในรูปแบบของการกลบัหัว 

ทั้งน้ีตอ้งมีการตรวจสอบวา่เป็นการกลบัหวัชนิด 180 องศาหรือชนิด 90 องศา โดยสามารถดูไดจ้าก

จาํนวนของ pixel ที่จาํเป็นตอ้งใชใ้นการ sampling (224 square black pixel และ 224 square white 

pixel) โดยหากเป็นการบิดเบ้ียวแบบการกลบัหัวชนิด 90 องศา ก็จะทาํการปรับองศาเพิ่มอีก 90 

องศา จากนั้นจึงทาํการตรวจสอบวา่เป็นการกลบัหวัชนิด 180 องศาอีกคร้ังหน่ึง ทั้งน้ีภาพตน้ฉบบัที่

ไดรั้บการแกไ้ขในเร่ืองของการบิดเบ้ียวชนิดกลบัหวัแลว้ จะตอ้งถูกนาํไปตรวจสอบวา่มีการเอียงตวั

ท่ีผดิปกติในกรณีการกลบัดา้นอีกหรือไม่ 

ในส่วนของการจดัการกบัการเอียงตวัท่ีผิดปกติของรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode

ในกรณีการกลบัดา้นนั้น สามารถทาํไดห้ลงัจากการตรวจจบัการเอียงตวัของรหสัแท่งสองมิติชนิด 

HC2D barcode  แลว้ กล่าวคือรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode นั้นมี header ซ่ึงประกอบดว้ย

เวอร์ชัน่หรือรุ่นของ HC2D barcode ชนิดของขอ้มูลทีจ่ดัเก็บการตรวจสอบว่ามีการบีบอดัขอ้มูล
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หรือไม่ และขนาดของขอ้มูล โดยขอ้มูล header น้ีใช้ checksum เพื่อใช้ในการตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของ header กล่าวคือวา่ หากรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode ที่ไดท้าํการตรวจสอบการ

เอียงตวัและแกไ้ขให้อยู่ในระนาบที่ปกติแลว้ รหัสแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode นั้นก็จะถูก

นาํมาทาํการอ่านขอ้มูล header หาก checksum สามารถทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งแสดงวา่รหสัแท่งสอง

มิติชนิด HC2D barcodeนั้นมีการวางตวัและองศาที่ถูกตอ้ง แต่หากว่าไม่สามารถอ่านขอ้มูลจาก 

header ได ้แสดงวา่รหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode นั้นมีการเอียงตวัท่ีผิดปกติในรูปแบบกลบั

ดา้น ก็จะทาํการสลบัดา้นในแนวนอน (flip horizontal) เพือ่อ่านขอ้มลู header ต่อไป  

 

3.2.3 การกู้คนืข้อมูลทีเ่กดิจากความเสียหาย (Recovering Data from a Damage  

         HC2D Barcode) 

 

เมื่อรหสัแท่งสองมิติที่ไดรั้บมามีความเสียหายบางส่วนเช่นการเป้ือนคราบสกปรกการฉีก

ขาด หรือการบิดเบ้ียวชนิดต่างๆ ทาํให้ขอ้มูลที่ไดรั้บจากรหัสแท่งสองมิตินั้นไม่ถูกตอ้ง จึงตอ้งมี

การทาํการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดนั้นดว้ย error correcting code ซ่ึงเป็นรหสัท่ีใชใ้นการตรวจสอบและ

แก้ไขข้อผิดพลาด โดย HC2D barcode ใช้รหัสรีด-โซโลมอนในการจดัการกับปัญหาหรือ

ขอ้ผดิพลาดเหล่าน้ี เน่ืองจากรีด-โซโลมอนนั้นมีขนาดเลก็และสามารถเขา้รหสัไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

 การใชก้ารเขา้รหสัแบบรีด-โซโลมอนส่งผลให้ HC2D barcode สามารแกไ้ขความผิดพลาด

และความเสียหายไดม้ากถึง 32% ดงัภาพที่ 3.10 แสดง HC2D barcode ซ่ึงมีความเสียหายแต่ยงั

สามารถท่ีจะอ่านขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 

 
ภาพที ่3.10 HC2D Barcode ท่ีมีความเสียหายบางส่วนแต่ยงัสามารถอ่านขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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3.2.4 ความจุของ HC2D Barcode (Capacity of HC2D Barcode) 

 

 จากที่กล่าวไปแลว้ขา้งตน้วา่ HC2D barcode นั้นสามารถเก็บขอ้มูลพิกเซลของทั้งสีดาํและ

สีขาวไดม้ากถึง 28,224 พิกเซลซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลจริงและรหัสรีด-โซโลมอนโดยความจุของ 

HC2D Barcode นั้นข้ึนอยูก่บัความสามารถในการกูคื้นขอ้มูลของ HC2D barcodeโดยในส่วนของ 

low level นั้นผูว้ิจยัออกแบบให้แต่ละกลุ่มของขอ้มูลประกอบดว้ยขอ้มูลจริงขนาด 109 ไบตแ์ละ

รหสัรีด-โซโลมอน17 ไบต ์ซ่ึงทาํให้รหสัแท่งสองมิติ HC2D barcode สามารถเก็บขอ้มูลไดม้ากถึง 

24,400 บิต สําหรับ high level นั้นผูว้ิจยัออกแบบให้แต่ละกลุ่มของขอ้มูลประกอบดว้ยขอ้มูล 25 

ไบตแ์ละรหสัรีด-โซโลมอน 17 ไบต ์ซ่ึงทาํให้รหสัแท่งสองมิติ HC2D barcode สามารถเก็บขอ้มูล

ไดม้ากถึง 5,600 บิต 

 นอกจากน้ีรหัสแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode นั้นยงัมีฟังก์ชั่นในการบีบอดัขอ้มูล

เพื่อท่ีจะทาํใหร้หสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode มีความสามารถในการเก็บขอ้มูลไดม้ากกวา่เดิม 

โดยความสามารถและประสิทธิภาพในการบีบอดัขอ้มูลนั้นจะข้ึนอยู่กบัชนิดของขอ้มูล โดยปกติ

แลว้หากเป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษและซอสโคด้จะสามารถทาํการบีบอดัขอ้มูลไดม้ากถึงร้อยละ 

60-70  ซ่ึงจะทาํให้รหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode นั้นมีความสามารถในการเก็บความจุ

ขอ้มูลไดม้ากกวา่ปกติ ดงัตารางที่ 3.2 ที่แสดงให้เห็นถึงความจุของรหัสแท่งสองมิติชนิด HC2D 

barcode ในกรณีที่ยงัไม่ไดท้าํการบีบอดัแต่อยา่งใด หรืออาจกล่าวไดว้า่ความจุของรหสัแท่งสองมิติ

ชนิด HC2D barcode ที่แสดงดงัตารางขา้งตน้นั้นเป็นเพียงแค่ความจุตํ่าสุดทีร่หัสแท่งสองมิติชนิด 

HC2D barcode สามารถทาํการเก็บขอ้มูลไดน้ัน่เอง 

 โดยในส่วนของขอ้มูลตวัเลขท่ีประกอบดว้ยเลข 0 – 9 นั้น ผูว้ิจยัไดท้าํการออกแบบให้ใช้

จาํนวนบิตขอ้มลูในการจดัเก็บอยูที่ ่3 บิตหรือ 4 บิต ซ่ึงข้ึนอยูก่บัค่าของตวัเลขนั้นๆ ดงัแสดงในภาพ

ท่ี 3.11 ในส่วนของขอ้มูลประเภทตวัอกัษรหรือรหัสแอสกี (ASCII character) นั้นใชบิ้ตขอ้มูลใน

การเก็บเท่ากบั 7 บิต  
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Characters Binary Code  Characters Binary Code 

0 000  6 1100 

1 001  7 1101 

2 010  8 1110 

3 011  9 1111 

4 100    

5 101    

 

ภาพที ่3.11 การบอกแบบการเก็บขอ้มูลตวัเลขเป็นขอ้มูลไบนารี 

 

ตารางที ่3.2 ความจุของรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D Barcode แบบไม่มีการบีบอดัขอ้มูล 

 7% Error Correction 32% Error Correction 

Number 8,133 characters 1,861 characters 

ASCII Characters 3,485 characters 797 characters 

Binary 24,400 bits 5,584 bits 

 

3.2.5 การเข้ารหัสและถอดรหัส HC2D Barcode (Encoding and Decoding the  

         HC2D Barcode) 

 

 การเขา้รหสัของรหสัแท่งสองมิติ HC2D barcode นั้นแสดงดงัภาพที่ 3.12 โดยขั้นตอนใน

การสร้างรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode นั้นเมือ่ผูส่้งจดัการเตรียมขอ้ความ (message) เพื่อส่ง

ถึงผูรั้บเรียบร้อยแลว้ ขอ้ความนั้นจะถูกนาํเขา้สู่กระบวนการบีบอดัขอ้มูล (ข้ึนอยู่กบัว่าผูใ้ชไ้ดท้าํ

การเลือกว่าจะทาํการบีบอดัข้อมูลหรือไม่) จากนั้นทาํการเขา้รหัสรีด-โซโลมอนเพื่อใช้ในการ

ตรวจจบัและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดจากนั้นจึงทาํการสร้างรหสัแท่งสองมิติ HC2D barcode ข้ึนมา 

ในส่วนของการอ่านขอ้มูลจากรหัสแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode เร่ิมจากการสแกน

รหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode เขา้มาแลว้ทาํการแปลงขอ้มูลให้อยูใ่นรูปของรูปภาพ จากนั้น

ทาํการตรวจสอบวา่ HC2D barcode ท่ีสแกนเขา้มานั้นมีความเสียหายหรือไม่โดยการใชอ้ลักอริทึม

รีด-โซโลมอน เมื่อทาํการแกไ้ขความผิดพลาดของขอ้มูลที่อาจจะเกิดข้ึนจากความเสียหายของตวั

รหัสแท่งดว้ยวิธีรีด-โซโลมอนแลว้ หากขอ้มูลตน้ฉบบัมีการบีบอดัขอ้มูลมาก่อนก็ให้ทาํการคลาย

การบีบอดั ซ่ึงขอ้มูลการบีบอดัขอ้มูล, ชนิดของขอ้มูลและขนาดของขอ้มูลสามารถอ่านไดจ้าก 
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header ของ HC2D barcode โดยกลุ่มของขอ้มูลชุดแรกที่สามารถอ่านไดจ้าก HC2D barcode นั้นจะ

เป็นตัวบอกความสามารถในการกู้คืนข้อมูลของ HC2D barcode ว่าเป็นแบบ low level               

หรือ high level โดยหากข้อมูลไม่เสียหายเกินไปกว่าความสามารถในการกู้คืนข้อมูลของ  

HC2D barcode ในระดบัที่รับไดก้ารถอดรหสัขอ้มูลก็จะทาํงานสําเร็จและไดข้อ้มูลตน้ฉบบัเพือ่ใช้

งานต่อไป ดงัแสดงในภาพท่ี 3.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ภาพที ่3.12 การสร้างรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D Barcode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message 

Convert to binary 

Compression True                                                  False 

Data compression Encoding with  
Reed-Solomon 

Generate HC2D barcode 

HC2D Barcode 



 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

ภาพที ่3.13 การอ่านรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D Barcode 

  

Convert to image 

Decode to binary 

   Compression 

   De-compression Message 

Decode with 

Reed-Solomon error 

correction 

 

   True                                       False 
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3.3 การประยุกต์ใช้ลายมอืช่ือดจิทิลัร่วมกบัรหัสแท่งสองมติิชนิด HC2D Barcode 

 

 3.3.1 ฝ่ังผู้ส่ง (Sender) 

 

เมื่อผูส่้งจดัการเตรียมขอ้ความ (message) เพือ่ส่งถึงผูรั้บเรียบร้อยแลว้ ขอ้ความนั้นจะถูก

นําเข้าสู่กระบวนการสร้างลายมือชื่อดิจิทลั โดยเร่ิมจากการนําข้อความที่จะส่งไปนั้ นมาผ่าน

กระบวนการยอ่ยขอ้มูล จากนั้นจึงนาํขอ้มูลที่ยอ่ยแลว้มาทาํการเขา้รหสัดว้ยกุญแจส่วนตวัของผูส่้ง 

ก็จะไดข้อ้มลูท่ีเขา้รหสัแลว้คือลายมือช่ือดิจิทลั จากนั้นจึงทาํการรวมขอ้ความตน้ฉบบัเขา้กบัลายมือ

ช่ือดิจิทลัแลว้จึงนาํขอ้มูลขา้งตน้เขา้สู่กระบวนการสร้างรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode โดย

ขั้นตอนในการสร้างรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode นั้นเร่ิมจากการอ่านขนาดหรือขนาดของ

ขอ้มูลเพื่อตรวจสอบว่าขอ้มูลที่ตอ้งการจะส่งนั้นมีขนาดหรือขนาดเกินกว่าขีดจาํกดัของรหัสแท่ง

สองมิติชนิด HC2D barcode หรือไม่หากขอ้มูลมีขนาดหรือขนาดเกินขีดจาํกดัของรหสัแท่งสองมิติ

ชนิด HC2D barcode ขอ้มูลนั้นๆจะตอ้งถูกนาํมาผา่นฟังก์ชัน่การบีบอดัขอ้มูล เพื่อลดพื้นที่ในการ

จดัเก็บขอ้มูล แต่หากวา่ขอ้มูลมีขนาดไม่เกินกวา่ขีดจาํกดัของรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode 

ผูใ้ช้งานก็สามารถใช้งานฟังก์ชัน่เพื่อทาํการบีบอดัขอ้มูลได้เช่นกนั จากนั้นนาํขอ้มูลที่ไดม้าผ่าน

กระบวนการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยวิธีรีด-โซโลมอน แล้วจึงนําข้อมูลท่ีผ่านการ

เขา้รหัสแลว้มาแปลงเป็นรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode และจดัพิมพล์งบนกระดาษต่อไป

แสดงดงัภาพท่ี 3.14 
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ภาพที ่3.14 การทาํงานในฝ่ังผูส่้ง 
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3.3.2 ฝ่ังผู้รับ (Receiver) 

 

 เม่ือผูรั้บไดรั้บเอกสารจากผูส่้งแลว้ ก็นาํเอกสารนั้นเขา้สู่กระบวนการกราดภาพ (scanning) 

เพื่อเปลี่ยนเอกสารนั้นให้อยู่ในรูปแบบแฟ้มภาพแทน ในส่วนของรหัสแท่งสองมิติชนิด HC2D 

barcode เมื่อทาํการอ่านขอ้มูลแลว้ก็จะนาํขอ้มูลนั้นมาผา่นกระบวนการ Reed-Solomon เพือ่ทาํการ

ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึนระหวา่งการขนส่ง ทั้งการบิดเบ้ียวของขอ้มูลหรือ

ความเสียหายกบัตวัรหสัแท่งสองมิติเอง เม่ือทาํการถอดรหสัดว้ย Reed-Solomon เรียบร้อยแลว้ และ

หากไม่เกิดขอ้ผดิพลาดประการใด ก็จะทาํการตรวจสอบวา่ขอ้มูลที่ไดรั้บนั้นผา่นการบีบอดัมาก่อน

หรือไม่ หากมีการบีบอดัมาก่อนก็จะตอ้งทาํการคลายการบีบอดั (de-compression) เพื่อให้ไดข้อ้มูล

ท่ีแทจ้ริงซ่ึงประกอบไปดว้ยขอ้ความและลายมือช่ือดิจิทลั จากนั้นทาํการถอดรหสัลายมือช่ือดิจิทลั

ดว้ยกญุแจสาธารณะจากผูส่้ง เพื่อใหไ้ดค้่าของขอ้มูลที่ผา่นการยอ่ยแลว้ จากนั้นนาํขอ้ความที่ไดจ้าก

ขา้งตน้มาผา่นกระบวนการยอ่ยขอ้มูล แลว้จึงนาํขอ้มูลท่ียอ่ยแลว้ของทั้งขอ้ความตน้ฉบบัและขอ้มูล

ที่ไดจ้ากการถอดรหสัลายมือช่ือดิจิทลัดว้ยกุญแจสาธารณะมาเปรียบเทียบกนั หากเท่ากนัแสดงว่า

ขอ้มูลถูกตอ้งพร้อมสําหรับการนําไปพิสูจน์ตวัจริงกบัขอ้ความบนเอกสาร โดยใช้กระบวนการ      

โอซีอาร์ (OCR function) เพือ่ทาํการถอดข้อความต้นฉบับจากเอกสาร แล้วจึงนํามาผ่าน

กระบวนการย่อยขอ้มูลเพื่อนาํขอ้มูลที่ย่อยแลว้มาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลที่ไดจ้ากรหัสแท่งสองมิติ

ชนิด HC2D barcode ซ่ึงผา่นกระบวนการย่อยขอ้มูลแลว้เช่นกนั หากตรงกนัแสดงวา่ขอ้ความบน

เอกสารนั้นถูกตอ้งและไม่ได้ผ่านการแก้ไขในระหว่างทาง แต่หากไม่ตรงกันอาจเป็นไปได้ว่า

ข้อความบนเอกสารนั้ นอาจมีการแก้ไขระหว่างการขนส่ง หรืออาจเกิดจากข้อผิดพลาดของ

กระบวนการโอซีอาร์ ซ่ึงหากเกิดจากขอ้ผดิพลาดของกระบวนการโอซีอาร์หรือจากการถูกแกไ้ขใน

ระหวา่งทางก็จะแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของทั้งสองขอ้ความเพื่อเปรียบเทียบดว้ยสายตาต่อไป 

ดงัภาพท่ี 3.15 
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ภาพที ่3.15 การทาํงานในฝ่ังผูรั้บ 



 
 

 

บทที ่4 

 

ผลการวจิยั 

 

4.1  การทดลอง 

 

 ในการพฒันาระบบตน้แบบเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าระบบท่ีผูว้ิจยัได้นําเสนอนั้นสามารถ

นาํไปใชง้านในการสร้างความมัน่คงปลอดภยัให้เอกสารกระดาษโดยใชล้ายมือช่ือดิจิทลัและรหัส

แท่งสองมิติชนิด HC2D barcode ไดจ้ริงนั้น ผูว้ิจยัเลือกพฒันาโปรแกรมดว้ยภาษาจาวา เน่ืองจากมี 

JCA (Java Cryptographic Architecture) ซ่ึงมีความสามารถในการใชง้านใบรับรองดิจิทลัและการ

ใชง้านลายมือช่ือดิจิทลัได ้และการสร้างงานเอกสารภายในบริษทัหรือภายในองคก์รมกัท่ีจะใชง้าน

โปรแกรมประมวลผลคาํ (Word Processor) เช่น Microsoft Word ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกที่จะใช ้POI API ซ่ึง

เป็นไลบราลีในภาษาจาวาเพือ่ทาํหนา้ที่ในการสกดั (extract) ขอ้ความจากMicrosoft Word ออกมา

และแปลงใหอ้ยูใ่นรูปแบบของตวัอกัษร (plaintext) เพือ่ใชใ้นการสร้างลายมือช่ือดิจิทลัต่อไป  

 สาํหรับการสร้างลายมือช่ือดิจิทลัของขอ้ความที่สกดัไดจ้าก Microsoft Word ดงัขา้งตน้นั้น

ผูว้จิยัเลือกท่ีจะใช ้SHA-256  ซ่ึงใหผ้ลลพัธ์ขนาด 256 บิตร่วมกบั RSA  และหากขอ้มูลที่ไดมี้ขนาด

ใหญ่เกินความจุสูงสุดของ HC2D barcode ผูใ้ชเ้ลือกที่จะทาํการบีบอดัขอ้มูลก่อนที่จะทาํการแปลง

ขอ้มูลไปเป็นรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode ระบบก็จาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํการบีบอดัขอ้มูลเพื่อ

ลดขนาดของขอ้มูลก่อนโดยใชไ้ลบารีการบีบอดัขอ้มูลของภาษาจาวาเช่นกนั และหลงัจากการสร้าง

รหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode และลายมือช่ือดิจิทลัเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะทาํการจดัรูปแบบ

ห น้ า ต า ข อ ง เ อ ก ส า ร สํ า ห รั บ จัด พิ ม พ์ ล ง ก ร ะ ด า ษ จ ริ ง เ พื อ่ ส่ ง ต่ อ ใ ห้ กับ ผู ้ รั บ โ ด ย ใ ช ้                      

ไ ล บ ร า รี ท่ี ช่ื อ ว่ า  iText®PDF ต่ อ ไ ป ดัง ภ า พ ที ่ 4.1 ก า ร ดํา เ นิ น ก า ร ท า ง ฝ่ั ง ผู ้ ส่ ง
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ภาพที ่4.1การดาํเนินการทางฝ่ังผูส่้ง 

ในส่วนของโปรแกรมทางฝ่ังของผูรั้บนั้น เร่ิมตน้จากการนาํเอกสารกระดาษที่ไดรั้บมาทาํ

การสแกนเพื่อให้ไดเ้ป็นแฟ้มรูปภาพแทน โดยในการทดลองน้ีผูว้จิยัเลือกใชค้วามละเอียดของการ

สแกนเอกสารไวท่ี้ 300 DPI โดยเมือ่ทาํการแปลงขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ขอ้มูลแฟ้มรูปภาพที่ไดน้ั้นจะ

ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หน่ึงจะเป็นส่วนของขอ้ความบนเอกสาร ส่วนที่สองจะเป็นส่วน

ของรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode จากนั้นจึงทาํการอ่านและถอดรหสัขอ้มูลในส่วนที่สอง

นั้นดว้ยรหสัรีด-โซโลมอน ซ่ึงหากขอ้มูลที่ไดรั้บมานั้นไม่มีความผิดพลาดมากเกินไปกวา่ขีดจาํกดั

ในการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดของรหสัรีด-โซโลมอนแลว้ก็จะตอ้งมีการตรวจสอบต่อไปว่าขอ้มูลที่ได้

จากการถอดรหัสขา้งตน้นั้นไดผ้่านการบีบอดัมาก่อนหรือไม่ โดยสามารถอ่านขอ้มูลในส่วนน้ีได้

จาก header ของขอ้มูลนัน่เองซ่ึงหากขอ้มูลถูกบีบอดัมาก่อนก็จะตอ้งทาํการคลายการบีบอดัเสียก่อน 

เมือ่ทาํการคลายการบีบอดัแลว้จะไดข้อ้มูลจาก HC2D barcode มาทั้งหมดสองส่วน ส่วนแรกคือ

ขอ้ความจากผูส่้งและอีกส่วนหน่ึงคือลายมือช่ือดิจิทลั ในส่วนของลายมือช่ือดิจิทลันั้นสามารถนาํมา

ถอดรหสัลบัไดด้ว้ยกุญแจสาธารณะของผูส่้ง ทั้งน้ีผูรั้บตอ้งมีกุญแจสาธารณะของผูส่้งเพือ่ใชใ้นการ

Import Word document file 

Get text from file 

Print and Send to Recipient 

Generate HC2D barcode 

Generate new document file 

Generate Digital Signature 
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ถอดรหสัขอ้มูลไวล่้วงหนา้แลว้ ซ่ึงผลที่ไดจ้ากการถอดรหัสลายมือถือดิจิทลัดว้ยกุญแจสาธารณะ

ของผูส่้งนั้นจะไดอ้อกมาเป็นค่าของขอ้มูลท่ียอ่ยแลว้ (message digest) โดยค่าของขอ้มูลที่ยอ่ยแลว้

ท่ีได้จากลายมือช่ือดิจิทลัน้ีจะถูกนํามาเปรียบเทียบกับค่าของข้อมูลที่ย่อยแล้วท่ีได้จากการนํา

ขอ้ความในส่วนแรกที่ไดจ้าก HC2D barcode มาผา่นฟังก์ชัน่แฮช ถา้ผลการเปรียบเทียบออกมา

ตรงกนั แสดงวา่ขอ้ความที่ไดม้าจากรหสั HC2D barcode นั้นถูกส่งมาจากผูส่้งจริงตามที่ไดก้ล่าว

อา้งและ HC2D barcode นั้นไม่ได้ถูกแก้ไขในระหว่างการขนส่ง จากนั้นจึงทาํการแปลงแฟ้ม

รูปภาพในส่วนที่เป็นขอ้ความบนเอกสารนั้นให้เป็นขอ้มูลตวัอกัษรโดยใช้ฟังก์ชั่นโอซีอาร์แล้ว

นาํไปเปรียบเทียบกบัขอ้ความที่ไดจ้ากรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode ดว้ยค่าของขอ้มูลที่

ยอ่ยแลว้ของทั้ง 2 ขอ้ความ ถา้ค่าที่ไดมี้ค่าตรงกนัถือวา่ขอ้ความบนเอกสารนั้นเช่ือถือได ้แต่หากเกิด

เหตุการณ์ท่ีขอ้มูลท่ีไดไ้ม่ตรงกนั ก็สามารถบอกไดว้่าขอ้ความบนเอกสารนั้นอาจถูกปลอมแปลง

หรือถูกแกไ้ขในระหวา่งการขนส่งจริง หรืออาจเกิดจากความผิดพลาดของฟังก์ชัน่โอซีอาร์จึงตอ้งมี

การแสดงให้ผู ้ใช้เห็นถึงความแตกต่างในส่วนท่ีมีนัยสําคัญของข้อความเพื ่อตัดสินใจหรือ

เปรียบเทียบดว้ยสายตาต่อไปดงัภาพท่ี 4.2 การดาํเนินการในฝ่ังผูรั้บ 

 

ภาพที ่4.2 การดาํเนินการในฝ่ังผูรั้บ 
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ในการทดลองน้ีไดท้าํการเปรียบเทียบผลลพัธ์ท่ีไดใ้นการสร้างความมัน่คงปลอดภยัให้

เอกสารกระดาษโดยใชล้ายมือช่ือดิจิทลัโดยใชร้หสัแท่งสองมิติ3 ชนิดในการเปรียบเทียบคือ 

 

1) รหสัแท่งสองมิติชนิด QR Code 

2) รหสัแท่งสองมิติชนิด PDF417 Code 

3) รหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode 

 

ทั้งน้ีเน่ืองจากรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode นั้นมีตน้แบบมาจากรหสัแท่งสองมิติชนิด QR 

Code ในแง่ของความสามารถในการเก็บขอ้มูลไดใ้นปริมาณมากและในแง่ของรูปร่างทีค่ลา้ยกบั 

รหัสแท่งสองมิติชนิด PDF417 Code โดยมีหัวขอ้ที่ใช้ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรหัส

แท่งสองมิติทั้ง 3 ชนิดดงัต่อไปน้ีคือ 

 

1) ความจุของรหสัแท่งสองมิติ HC2D barcode เม่ือเปรียบเทียบกบัรหสัแท่งสองมิติชนิด  

QR Code และ PDF417 Code 

2) ขนาดและรูปร่างของรหสัแท่งสองมิติ HC2D barcode เม่ือเปรียบเทียบกบัรหสัแท่ง 

สองมิติชนิด QR Code และ PDF417 Code 

3) ผลลพัธ์ในการสร้างความมัน่คงปลอดภยัใหเ้อกสารกระดาษโดยใชล้ายมือช่ือดิจิทลั 

และรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode 

 

โดยขั้นตอนในการพสูิจน์และทดสอบดว้ยการนาํแฟ้มขอ้มูลชนิด Word document (ในการ

ทดลองน้ีใชโ้ปรแกรม Microsoft Word เวอร์ชัน่ 2011 ในการทดสอบ) ซ่ึงแฟ้มขอ้มูลตั้งตน้ที่ใชใ้น

การทดสอบน้ีไดม้าจากหนา้ที่ 1 ของเอกสารงานวิจยัเร่ือง “An Implementation of a High Capacity 

2D Barcode” (Subpratatsavee and Kuacharoen, 2012) (เอกสารท่ี 1) และมาจากหน้าท่ี 1 ของ

งานวิจยัเร่ือง “Design and Implementation of a Secure Online Lottery System” (Kuacharoen, 

2012) (เอกสารท่ี 2) และมาจากหนา้ที่ 1 ของวิทยานิพนธ์เร่ือง “Embedded Software Streaming via 

Block Streaming” (Kuacharoen, 2004) (เอกสารท่ี 3) และมาจากตอนท่ี 1 ฉากที่ 1 หนา้ท่ี 1 ของบท

ละครเร่ือง Hamlet, Princeof Denmark เขียนโดย William Shakespeare (เอกสารท่ี 4) และมาจาก

หนา้ท่ี 1 จากบทท่ีมีช่ือวา่ The Slow Fuse ของนวนิยายเร่ือง Red Storm Rising เขียนโดย Tom 

Clancy (เอกสารท่ี 5) และมาจากหนา้ที่ 1 ของบทที่ช่ือวา่ A Scandal in Bohemia จากนวนิยายเร่ือง 
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The Adventures of Sherlock Holmes เขียนโดย Arthur Conan Doyle (เอกสารท่ี 6) ซ่ึงมีรายละเอียด

ของแฟ้มขอ้มูลดงัตารางท่ี 4.1 

 

ตารางที ่4.1 ขอ้มูลของเอกสารตั้งตน้ท่ีใชใ้นการทดลอง 

ข้อมูล (ภาษาองักฤษ) เอกสาร

ที ่1 

เอกสาร

ที ่2 

เอกสาร

ที ่3 

เอกสาร

ที ่4 
เอกสาร

ที ่5 
เอกสาร

ที ่6 
จาํนวนหนา้ 1  1  1  1 2 1 

จาํนวนคาํ 390 350 262 759 551 429 

จํานวนตัวอักษร  (ไม่รวมเว้น

วรรคและช่องวา่ง) 

2,099 2,121 1,473 3,884 2,780 2,019 

จาํนวนตวัอกัษร (รวมเวน้วรรค

และช่องวา่ง) 

2,500 2,466 1,694 4,644 3,330 2,445 

จาํนวนยอ่หนา้ 12 9 5 2 38 2 

จาํนวนบรรทดั 37 41 26 44 38 30 

ระยะขอบกระดาษ (เซนติเมตร) 4.4 5 2.5 2 2 2 

พื้นที่เหลือด้านล่างของกระดาษ 

(เซนติเมตร) 

5.2 5.5 8 6 7.5 5 

 

แฟ้มขอ้มูลขา้งตน้จะถูกนาํเขา้สู่กระบวนการในการสร้างความมัน่คงปลอดภยัให้เอกสารกระดาษ

โดยใชล้ายมือช่ือดิจิทลัร่วมกบัรหสัแท่งสองมิติทั้ง 3 ชนิดดงัที่กล่าวมาเพือ่ใชใ้นการหาผลลพัธ์ของ

การทดลองต่อไปและขนาดของกระดาษท่ีใชใ้นการทดสอบคือ A4 
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4.2 ผลการทดลอง 

 

 4.2.1 การเปรียบเทยีบด้านความจุ (Capacity Comparison) 

 

 ตารางที่ 4.2 แสดงการเปรียบเทียบความจุระหวา่งรหสัแท่งสองมิติชนิด PDF417 Barcode

รหสัแท่งสองมิติชนิด QR Code  และรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode โดยกาํหนดให้รหสัแท่ง

สองมิติทั้งสามชนิดนั้นทาํการเขา้รหสัเพื่อจดัการขอ้ผิดพลาดของขอ้มูลในระดบัตํ่าท่ีสุด จะเห็นว่า

ทั้งรหสัแท่งสองมิติชนิด PDF417 Barcode และรหสัแท่งสองมิติชนิด QR Code ไดแ้สดงความจุ

สูงสุดท่ีสามารถเก็บขอ้มูลไดอ้อกมาแลว้ ในขณะที่รหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode นั้นแสดง

เพียงความจุตํ่าสุดที่สามารถเก็บขอ้มูลไดอ้อกมาเท่านั้น  ดงันั้นจึงสามารถกล่าวไดว้า่รหสัแท่งสอง

มิติชนิด HC2D barcode นั้นสามารถเก็บขอ้มูลไดม้ากกวา่หากใชฟั้งกช์ัน่การบีบอดัขอ้มูลเขา้มาช่วย

นัน่เอง และจากขอ้มูลแฟ้มตั้งตน้เอกสารจากตารางที่ 4.1 ที่ใชใ้นการทดสอบซ่ึงมีขนาดของขอ้มูล

เป็น 2,500, 2,466, 1,694, 4,644, 3,330, และ 2,445 ตวัอกัษรตามลาํดบัทาํให้รหสัแท่งสองมิติชนิด  

PDF417 Code ไม่สามารถเก็บขอ้มูลทั้งหมดจากแฟ้มขอ้มูลตั้งตน้จากเอกสารท่ี 1, 2, 4, 5 และ

เอกสารท่ี 6 เพื่อจดัพิมพร์หสัแท่งสองมิติลงไปไดเ้น่ืองจากมีขนาดของขอ้มูลใหญ่เกินกวา่ขีดจาํกดั

ของรหสัแท่งสองมิติชนิด PDF47 Code ที่สามารถรับได ้และรหสัแท่งสองมิติชืด QR Code นั้นไม่

สามารถเก็บขอ้มูลจากเอกสารท่ี 4 ไดเ้ช่นเดียวกนัเน่ืองมาจากขนาดของขอ้มูลเกินกวา่ขนาดความจุ

สูงสุดท่ีรับได ้ในขณะท่ีรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode นั้นสามารถเก็บขอ้มูลจากแฟ้มขอ้มูล

ตั้งตน้ไดท้ั้งหมด ดงัตารางท่ี 4.2 แสดงความจุของรหสัแท่งสองมิติทั้งสามชนิด 

 

ตารางที ่4.2 ตารางเปรียบเทียบความจุของรหสัแท่งสองมิติ PDF417 Code, QR Code และ HC2D  

       barcode  

Data Type 2D Barcode 

PDF417 Code QR Code HC2D barcode 

(Uncompressed) 

Number 2,710 7,089 8,133 

ASCII Characters 1,859 (Alpha numeric) 4,296 (Alpha numeric) 3,485 (All ASCII 

characters) 

Binary 8,864 23,624 24,400  
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4.2.2 การเปรียบเทยีบด้านขนาดของรหัสแท่ง (Barcode Size Comparison) 

 

ขนาดของรหสัแท่งสองมิตินั้นมีความสําคญัมากเมื่อตอ้งมีการนาํไปจดัพิมพล์งบนเอกสาร

เน่ืองจากหากขนาดของรหัสแท่งสองมิตินั้นมีขนาดใหญ่มากเพียงใดพื้นที่ที่จะใช้ในการจดัพิมพ์

ขอ้มูลก็จะนอ้ยลงตามไปดว้ย โดยปกติแลว้ขนาดของรหสัแท่งสองมิตินั้นจะแปรผนัตรงตามขนาด

ของขอ้มูล ดงัแสดงในภาพที่ 4.3 – 4.5 แสดงการเปรียบเทียบขนาดของรหสัแท่งสองมิติชนิด QR 

Code, PDF417 Code และ HC2D barcode เม่ือตอ้งมีการจดัพิมพร์หสัแท่งสองมิติท่ีเก็บขอ้มูลของ

ขอ้ความบนเอกสารตั้งตน้จากเอกสารท่ี 1 ดงัขอ้มูลในตารางที่ 4.1 ซ่ึงมีขนาดขนาด 2,500 ตวัอกัษร 

ทั้งน้ีขอ้มูลการเปรียบเทียบขนาดของรหัสแท่งสองมิติจากการจดัพิมพข์อ้ความบนเอกสารตั้งตน้

จากเอกสารท่ี 2, เอกสารท่ี 3, เอกสารท่ี 4, เอกสารท่ี 5และเอกสารที่ 6 จากขอ้มูลในตารางที่ 4.1 

แสดงดงัตารางท่ี 4.3 
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ภาพที ่4.3 รหสัแท่งสองมิติชนิด QR Code ท่ีสร้างจากเอกสารท่ี 1 

 

 

 
 

ภาพที ่4.4 รหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode ท่ีสร้างจากเอกสารท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

13 ซ.ม. 

13 ซ.ม. 

13  ซ.ม. 

3  ซ.ม. 
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ภาพที ่4.5 รหสัแท่งสองมิติชนิด PDF417 Code ท่ีสร้างจากขอ้ความ 1,119 ตวัอกัษร 

 

ตารางที ่4.3 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบขนาดของรหสัแท่งสองมิติ PDF417 Code, QE Code  

      และ HC2D barcode จากการทดลอง 

Document PDF417 Code QR Code HC2D barcode 

Width(cm) Height (cm) Width (cm) Height (cm) Width (cm) Height (cm)

เอกสารท่ี 1 Not available 13 13 13 3 

เอกสารท่ี 2 Not available 13 13 13 3 

เอกสารท่ี 3 14 7.5 13 13 13 3 

เอกสารท่ี 4 Not available Not available 13 3 

เอกสารท่ี 5 Not available 22 22 13 3 

เอกสารท่ี 6 Not available 13 13 13 3 

จากการทดสอบจะเห็นไดว้า่รหัสแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode และรหัสแท่งสองมิติ

ชนิด QR Codeนั้นสามารถเก็บข้อมูลของเอกสารทั้งหมดได้ ในขณะที่รหัสแท่งสองมิติชนิด 

PDF417 Code นั้นไม่สามารถเก็บขอ้ความจากเอกสารที่ 1 และเอกสารที่ 2 ทั้งหมดได ้ผูว้ิจยัจึงใช้

เพียงส่วนหน่ึงของขอ้ความบนเอกสารท่ี 1 เพื่อทาํการสร้างรหัสแท่งสองมิติชนิด PDF417 Code 

โดยใช้ตวัอกัษรเพียง 1,119 ตวัอกัษรเท่านั้นดงันั้นจึงกล่าวได้ว่ารหัสแท่งสองมิติชนิด PDF417 

Code นั้นไม่เหมาะสมสําหรับการเก็บขอ้มูลบนเอกสารจาํนวนหน่ึงหนา้กระดาษ แมว้า่จะมีรูปร่าง

เป็นส่ีเหล่ียมพื้นผา้ซ่ึงช่วยลดพื้นที่สูญเปล่าบริเวณดา้นขา้งของตวัรหสัแท่ง  แต่หากเพียงเก็บขอ้มูล 

1,119 ตวัอกัษรก็ทาํให้รหัสแท่งสองมิติชนิด PDF417 Code มีขนาดที่ใหญ่และไม่สามารถรักษา

รูปร่างของส่ีเหล่ียมผืนผา้ไวไ้ด ้ในขณะที่รหสัแท่งสองมิติชนิด QR Code นั้นแมจ้ะสามารถทาํการ

11 ซ.ม. 

5.5 ซ.ม. 
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เก็บขอ้มูลตวัอกัษรจากเอกสารทั้งสามเอกสารไดแ้ต่ดว้ยขนาดที่ไดคื้อ กวา้ง 13 เซนติเมตร และสูง 

13 เซนติเมตร จึงเป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีจะแนบรหสัแท่งสองมิติชนิด QR Code ลงไปบนหนา้เดียวกนั

กบัขอ้มูลบนเอกสาร เน่ืองดว้ยจากขอ้มูลของตารางที่ 4.2 ระบุวา่หนา้กระดาษของเอกสารตั้งตน้ทั้ง

6 เอกสารนั้นเหลือพื้นที่ในการจดัพิมพร์หัสแท่งสูงสุดเพียง 8 เซนติเมตรเท่านั้น ดงันั้นรหัสแท่ง

สองมิติชนิด HC2D barcode จึงเป็นรหสัแท่งสองมิติเพียงชนิดเดียวที่สามารถเก็บขอ้มูลตวัอกัษร

จากเอกสารตั้งตน้ไดค้รบ และสามารถจดัพิมพล์งไปบนเอกสารหนา้เดียวกนักบัขอ้ความบนเอกสาร

ตั้งตน้นั้นได ้เน่ืองจากรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode นั้นมีความกวา้งเพียง 13 เซนติเมตร

และสูงเพียง 3 เซนติเมตรเท่านั้น 

 

4.2.3 การเปรียบเทยีบด้านความถูกต้องของข้อมูล (Data Correctly Comparison) 

 

 จากการทดลองในขั้นตน้ท่ีกล่าวถึงการสร้างรหสัแท่งสองมิติทั้งสามชนิด คือ รหสัแท่งสอง

มิติชนิด PDF417, รหสัแท่งสองมิติชนิด QR Code, และรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode จาก

ขอ้ความที่ไดม้าจากเอกสารดงัตารางที่ 4.1 แลว้นั้น ลาํดบัต่อไปคือการแนบรหสัแท่งสองมิติแต่ละ

ชนิดลงไปบนเอกสารที่ไดท้าํการจดัพิมพข์อ้ความที่ไดจ้ากเอกสารขา้งตน้ เพือ่ใชใ้นการตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของขอ้ความบนเอกสาร โดยค่าเฉลี่ยจากการทดลองที่ไดจ้ากการใช้เทคโนโลยีโอซี

อาร์ในการอ่านขอ้ความบนเอกสารและผลลพัธ์ที่ไดจ้ากการอ่านขอ้มูลบนรหสัแท่งสองมิติทั้งสาม

ชนิดดว้ยวธีิสแกนเอกสารเขา้สู่ระบบโดยใชค้วามละเอียดในการสแกนท่ี 300dpi  แสดงดงัตารางที ่

4.4 

 

ตารางที ่4.4 ตารางแสดงผลลพัธ์ของค่าเฉล่ียในการตรวจสอบความผดิพลาดของการอ่านขอ้มูลบน 

      เอกสารและขอ้มูลจากรหสัแท่งสองมิติแบบเปล่ียนองศาการสแกน 

เอกสาร PDF417 Code QR Code HC2D barcode 

จาํนวน

หนา้ 

ความผดิพลาด จาํนวน

หนา้ 

ความผดิพลาด จาํนวน

หนา้ 

ความผดิพลาด 

OCR Barcode OCR Barcode OCR Barcode 

1 - - - 2 0.1 0 1 0.1 0 
2 - - - 2 0.1 0 1 0 0 
3 2 0.1 0 2 0 0 1 0.1 0.1 
4 - - - - - - 1 0.2 0 
5 - - - 2 0.1 0 1 0 0 
6 - - - 2 0.2 0 1 0.1 0 
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จากตารางที่ 4.4 ผูว้ิจยัทาํการทดสอบในการสแกนเอกสารเขา้สู่ระบบเพื่อทาํการทดลองเอกสารละ 

10 คร้ัง โดยในการสแกนเอกสารแต่ละคร้ังจะทาํการเปล่ียนองศาในการสแกนเอกสารทุกคร้ังคราว

ละ 30 องศา ทั้งน้ีเพื่อหาค่าเฉล่ียของความผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนและทดสอบประสิทธิภาพในการ

ตรวจจบัแกปั้ญหาเก่ียวกบัการเอียงตวัของรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode จากตารางแสดงให้

เห็นว่าการอ่านข้อมูลรหัสแท่งสองมิติที่ได้จากการสแกนเอกสารนั้นแทบจะไม่มีข้อผิดพลาด 

เน่ืองมาจากความสามารถในการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดว้ยตนเองได ้ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่

รหสัแท่งสองมิติทั้งสามชนิดสามารถเก็บและอ่านขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ในขณะที่การอ่านขอ้ความ

บนเอกสารที่ได้จากการสแกนโดยใช้ฟังก์ชั่นโอซีอาร์นั้นสามารถเกิดความผิดพลาดข้ึนได้โดย

ข้ึนอยูก่บัการสแกนในแต่ละคร้ังซ่ึงผลลพัธ์ของความผิดพลาดที่ไดอ้าจไม่เท่ากนั ซ่ึงตอ้งใชส้ายตา

ของผูต้รวจสอบในการตรวจสอบต่อไป และจากตารางที่  4.5 ผูว้ิจยัทาํการทดสอบในการสแกน

เอกสารเขา้สู่ระบบเพื่อทาํการทดลองเอกสารละ 10 คร้ัง โดยในการสแกนเอกสารแต่ละคร้ังจะทาํ

สแกนเอกสารตามองศาของเอกสารและตามรูปแบบของเคร่ืองสแกนเอกสารอยา่งถูกตอ้ง จะเห็นวา่

ความผดิพลาดของการสแกนรหสัแท่งสองมิติทั้งสามชนิดจะไม่มีความผดิพลาดเลย จากการทดลอง

ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าหากขอ้มูลบนเอกสารซ่ึงประกอบไปดว้ยขอ้ความตน้ฉบบัและรหัสแท่ง

สองมิติถูกสแกนด้วยองศาที่ถูกตอ้งแล้วการอ่านขอ้มูลจากรหัสแท่งสองมิติทั้งสามชนิดจะไม่มี

ความเกิดข้ึน แต่กระบวนการ OCR อาจยงัมีความผดิพลาดเกิดข้ึนไดอ้ยูเ่ช่นเดิม 

 

ตารางที ่4.5 ตารางแสดงผลลพัธ์ของค่าเฉล่ียในการตรวจสอบความผดิพลาดของการอ่านขอ้มูลบน 

      เอกสารและขอ้มูลจากรหสัแท่งสองมิติแบบปกติ 

เอกสาร PDF417 Code QR Code HC2D barcode 

จาํนวน

หนา้ 

ความผดิพลาด จาํนวน

หนา้ 

ความผดิพลาด จาํนวน

หนา้ 

ความผดิพลาด 

OCR Barcode OCR Barcode OCR Barcode 

1 - - - 2 0 0 1 0 0 
2 - - - 2 0.1 0 1 0 0 
3 2 0.1 0 2 0 0 1 0.1 0 
4 - - - - - - 1 0 0 
5 - - - 2 0.1 0 1 0.1 0 
6 - - - 2 0 0 1 0.1 0 
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ในส่วนของรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode  ผูว้ิจยัไดท้าํการทดลองเพิ่มเติมในเร่ืองของการ

จดัการกบัความผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึนกบัตวัรหัสแท่งสองมิติ ซ่ึงอาจเกิดมาจากขั้นตอนของการ

จดัพิมพ ์การจดัส่ง หรืออุบติัเหตุบางประการที่ทาํให้รหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode  นั้นมี

ความผิดเพี้ยนไป เช่นการเลอะคราบสกปรก การพิมพที์่อาจตกหล่น หรือการฉีกขาดไปบางส่วน 

เป็นตน้ โดยผูว้ิจยัไดท้าํการทดสอบโดยการจาํลองความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนไดจ้ากเหตุการณ์

ขา้งตน้ ภาพท่ี 4.6 - 4.13 แสดงรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode ท่ีมีความเสียหายในรูปแบบที ่

ต่างๆ 

 

 
ภาพที ่4.6 ตวัอยา่งของรหสัแท่งสองมิติ HC2D barcode ท่ีมีความเสียหายในรูปแบบท่ี 1 

  

 
ภาพที ่4.7 ตวัอยา่งของรหสัแท่งสองมิติ HC2D barcode ท่ีมีความเสียหายในรูปแบบท่ี 2 

 

 
ภาพที ่4.8 ตวัอยา่งของรหสัแท่งสองมิติ HC2D barcode ท่ีมีความเสียหายในรูปแบบท่ี 3 

 

 
ภาพที ่4.9 ตวัอยา่งของรหสัแท่งสองมิติ HC2D barcode ท่ีมีความเสียหายในรูปแบบท่ี 4 
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ภาพที ่4.10 ตวัอยา่งของรหสัแท่งสองมิติ HC2D barcode ท่ีมีความเสียหายในรูปแบบท่ี 5 

 

 
ภาพที ่4.11 ตวัอยา่งของรหสัแท่งสองมิติ HC2D barcode ท่ีมีความเสียหายในรูปแบบท่ี 6 

 

 
ภาพที ่4.12 ตวัอยา่งของรหสัแท่งสองมิติ HC2D barcode ท่ีมีความเสียหายในรูปแบบท่ี 7 

 

 
ภาพที ่4.13 ตวัอยา่งของรหสัแท่งสองมิติ HC2D barcode ท่ีมีความเสียหายในรูปแบบท่ี 8 

 

นอกเหนือจากความเสียหายที่สามารถเกิดข้ึนไดด้งัแสดงในภาพที่ 4.6 - 4.12 อาจมีความ

ผิดพลาดหรือความเสียหายในอีกหลากหลายรูปแบบที่สามารถเกิดข้ึนไดก้บัรหสัแท่งสองมิติชนิด 

HC2D barcode ทั้งน้ีในรุ่นปัจจุบนัของรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode นั้นสามารถจดัการกบั

ความผดิพลาดหรือความเสียหายไดใ้นระดบัหน่ึง ดงัแสดงดงัตารางท่ี 4.6 
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ตารางที ่4.6 ตารางแสดงผลลพัธ์ของการตรวจสอบความผดิพลาดของการอ่านขอ้มูลบนรหสัแท่ง 

      สองมิติชนิด HC2D barcode ท่ีมีความเสียหายบางส่วน 

รูปแบบความเสียหาย สามารถอ่านขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไม่สามารถอ่านขอ้มูลได ้

1  X 

2 X  

3  X 

4  X 

5 X  

6 X  

7  X 

8 X  

 

จากผลลพัธ์ของการทดลองที่ไดจ้ากตารางที่ 4.6 สามารถกล่าวไดว้่ารหัสแท่งสองมิติชนิด HC2D 

barcode มีความสามารถในการแกไ้ขความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดกบัตวัรหสัแท่งไดใ้น

ระดบัหน่ึง โดยสามารถแกไ้ขความผิดพลาดที่คลา้ยกบัรูปแบบของความผิดพลาดที่ 2, 5, และ 6 ดงั

ภาพท่ี 4.7, 4.10, และ 4.11 ตามลาํดบั ทั้งน้ีรูปแบบของความเสียหายในแบบที่ 4 ดงัภาพที่ 4.9 นั้น

หากบริเวณท่ีเกิดความเสียหายเกิดข้ึนท่ีบริเวณจุดตรวจสอบในตาํแหน่งท่ีใชใ้นการคาํนวณหาขนาด

ของแต่ละคอลมัน์ (sampling point) เป็นแบบต่อเน่ืองดงัภาพท่ี 4.9 จะไม่สามารถอ่านขอ้มูลจาก

รหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode ได ้แต่หากการเกิดความเสียหายนั้นเกิดเป็นแบบกระจายตวั

ดงัรูปแบบที่ 8 ในภาพท่ี 4.13 การอ่านขอ้มูลจากรหสัแท่งสองมิติ HC2D barcode  ก็ยงัสามารถทาํ

ได ้แต่หากเป็นความเสียหายในระดบัรุนแรงดงัรูปแบบท่ี 1, 3, 4, และ 7 ดงัภาพที่ 4.6, 4.8, 4.9, และ 

4.12 ตามลาํดบั การอ่านขอ้มูลจากรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode ไม่สามารถทาํได ้

 จากการทดลองเก่ียวกบัแกไ้ขความผิดพลาดที่เกิดจากความเสียหายบางส่วนของรหสัแท่ง 

HC2D barcode นั้นสามารถกล่าวไดว้า่ หากความเสียหายที่เกิดข้ึนบนรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D 

barcode เป็นแบบกระจุกตวัหรือเป็นแบบต่อเน่ืองบนพื้นที่ที่ติดกนั หรือเกิดข้ึนบริเวณ detection 

point แบบต่อเน่ืองมากเกินกวา่ขีดจาํกดัของความสามารถในการกูคื้นขอ้มูลของรหัสแท่งสองมิติ

ชนิด HC2D barcode คือ 7% ใน low level และ 32% ใน high level แลว้รหสัแท่งสองมิติ HC2D 

barcode  นั้นไม่สามารถอ่านขอ้มูลได ้ทั้งน้ีหากความเสียหายที่เกิดข้ึนไม่เกินไปกวา่ความสามารถ

ในการกูคื้นขอ้มูลของรหัสแท่งสองมิติ HC2D barcode แต่ความเสียนั้นเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองบน

พื้นท่ีเดียวกนัหรือเกิดต่อเน่ืองบริเวณ detection point แลว้รหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode นั้น

ก็ไม่สามารถอ่านขอ้มูลได้เช่นกนั แต่หากความผิดพลาดเป็นแบบกระจายตวั และไม่เกินไปกว่า
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ความสามารถในการกูคื้นขอ้มูลของรหัสแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode แลว้ รหสัแท่งสองมิติ

ชนิด HC2D barcode นั้นสามารถอ่านขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

4.2.3 การวเิคราะห์ความมัน่คงและปลอดภัย (Security Analysis) 

 

จากการที่ใช้ลายมือช่ือดิจิทลัในการกาํกบัลงบนขอ้ความก่อนที่จะแปลงให้อยู่ในรูปของ

รหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode เพือ่ทาํให้ขอ้มูลมีความมัน่คงและปลอดภยัโดยมีจุดประสงค์

หลกัดงัน้ี 

 

1) การยนืยนัตวับุคคล (authentication) 

เป็นการยืนยนัตวัผูส่้ง วา่ขอ้ความหรือเอกสารดงักล่าวเป็นของผูส่้งจริง โดยใชห้ลกัการของกุญแจ

ส่วนบุคคล (private key) และกุญแจสาธารณะ (public key) โดยผูส่้งจะตอ้งทาํการเขา้รหสัขอ้มูล

ด้วยกุญแจส่วนบุคคลของตนเอง และจะมีกุญแจสาธารณะของผูส่้งเท่านั้นทีส่ามารถถอดรหัส

ขอ้ความนั้นออกมาได ้ทาํใหข้อ้มูลที่ส่งมีความมัน่คงและปลอดภยัวา่จะไม่มีการปลอมแปลงขอ้มูล

บนเอกสารในระหวา่งการขนส่ง หรือหากมีการปลอมแปลงเกิดข้ึนก็จะสามารถทราบไดท้นัที 

 

2) การรักษาความมัน่คง (integrity) 

การใช้งานลายมือชื่อดิจิทัล หากข้อมูลต้นฉบับมีการเปลี่ยนแปลง ค่าของข้อมูลที่ได้จากการ

ถอดรหสัลายมือช่ือดิจิทลัจะแตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง ทาํให้เม่ือมีการปลอมแปลงขอ้มูลบนเอกสาร

หรือข้อค วา ม ตั้ ง ต้น เ กิ ด ข้ึ น  ผู ้รับ เอก ส า รหรือผู ้รับข้อมู ล นั้ นๆ  ก็ จะส า ม า รถ รู้ไ ด้ทัน ที                                  

ว่า เอกสารฉบับนั้ นอาจจะมีการแก้ไขข้อมูลบนเอกสารตั้ งต้นในระหว่างการส่งข้อมูล 

 

3) การไม่สามารถปฏิเสธความรับผดิชอบ (non-repudiation) 

การไม่สามารถปฏิเสธความรับผดิชอบได ้กล่าวก็คือหากผูส่้งขอ้มูลหรือผูส่้งเอกสารทาํการเขา้รหสั

ขอ้มูลดว้ยกุญแจส่วนบุคคลของผูส่้งแลว้ ผูส่้งไม่สามารถปฏิเสธไดว้า่ขอ้ความหรือเอกสารดงักล่าว

ไม่ไดเ้ป็นของตน เน่ืองจากผูท่ี้มีกุญแจส่วนบุคคลของผูส่้งนั้นจะมีเพียงผูส่้งเพียงคนเดียวเท่านั้น 

 

 

 



 

 

54 

จากผลการทดลองสามารถกล่าวไดว้า่การใชร้หสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode ในการ

สร้างความมัน่คงปลอดภยัให้เอกสารกระดาษร่วมกบัการใช้ลายมือช่ือดิจิทลันั้น สามารถทาํให้

ปริมาณของขอ้มูลหรือขอ้ความที่ตอ้งการจดัพิมพล์งบนเอกสารนั้นมีปริมาณมากกว่าการใช้รหัส

แท่งสองมิติชนิดอ่ืน ในขณะท่ีใชพ้ื้นท่ีในการจดัพิมพร์หสัแท่งสองมิตินอ้ยกวา่อยา่งเห็นไดช้ดั 



 

 

บทที ่5 

 

สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

 

บทความวิจยัน้ีนาํเสนอการสร้างความมัน่คงและปลอดภยัให้กบัเอกสารที่อยู่ในรูปแบบ

ของกระดาษโดยประยุกตใ์ชล้ายมือช่ือดิจิทลัร่วมกบัรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode ท่ีผูว้ิจยั

ไดอ้อกแบบและพฒันาข้ึนมาใหม่โดยการทาํงานจะเป็นแบบก่ึงอตัโนมติัสามารถทาํงานไดอ้ย่าง

รวดเร็วกบัเอกสารในปริมาณมากได ้โดยมีขั้นตอนคือนาํขอ้ความท่ีตอ้งการจดัส่งมาสร้างลายมือช่ือ

ดิจิทลัจากนั้นจึงทาํการแปลงขอ้ความและลายมือช่ือดิจิทลันั้นให้เป็นรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D 

Barcode แลว้แนบรหสัแท่งสองมิติที่ไดน้ั้นไปกบัขอ้ความตั้งตน้เพือ่ส่งไปยงัผูรั้บ   ทางฝ่ังผูรั้บเมื่อ

ไดรั้บเอกสารแลว้ก็จะทาํการแปลงเอกสารให้เป็นแฟ้มรูปภาพ ในส่วนของรหัสแท่งสองมิติชนิด 

HC2D Barcode นั้นก็จะถูกนาํมาถอดรหสัเพื่อให้ไดข้อ้ความและลายมือช่ือดิจิทลั จากนั้นจึงทาํการ

ตรวจสอบลายมือชื่อดิจิทัลนั้ นกับข้อความที่ได้รับว่าถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องก็จะนําไป

เปรียบเทียบกบัขอ้ความบนเอกสารทีอ่่านไดจ้ากการใชฟั้งก์ชัน่โอซีอาร์ หากถูกตอ้งก็สามารถกล่าว

ไดว้า่ขอ้ความท่ีส่งมานั้นไม่ไดถู้กแกไ้ขโดยผูไ้ม่มีสิทธิในระหวา่งการขนส่ง และเป็นการยืนยนัตวัผู ้

ส่งเอกสารนั้นวา่เป็นตวัจริง ตลอดจนผูส่้งเอกสารไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบต่อขอ้ความที่

ส่งมาได ้หากไม่ถูกตอ้งก็สามารถบอกไดว้่าขอ้ความนั้นๆอาจถูกแกไ้ขโดยผูไ้ม่มีสิทธิในระหว่าง

การขนส่งหรืออาจเป็นความผิดพลาดของฟังก์ชั่นโอซีอาร์ ซ่ึงหากเป็นกรณีหลังจะต้องมีการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งโดยมนุษยต์่อไป  

ในส่วนของรหสัแท่งสองมิติชนิด  HC2D barcode นั้นมีตน้แบบในการออกแบบมาจาก

รหสัแท่งสองมิติชนิด QR Code ในแง่ของความจุที่สูงและรูปร่างที่เป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ของรหสัแท่ง

สองมิติชนิด PDF417 barcode ทั้งน้ีเพือ่ความสามารถในการบรรจุขอ้มูลในปริมาณทีม่ากและมี

รูปร่างประกอบกบัขนาดที่เหมาะสมสําหรับการจดัพิมพห์รือแนบไปบนเอกสารกระดาษ โดยผลที่

ไดจ้ากการทดลองพบวา่รหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode ในกรณีที่ไม่ไดมี้การบีบอดัขอ้มูลมา

ก่อนนั้นสามารถเก็บขอ้มูลไบนารีไดม้ากถึง 24,400 บิต ซ่ึงถือไดว้า่เป็นความจุสูงสุดของรหสัแท่ง

สองมิติที่มีอยูใ่นปัจจุบนั ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่ารหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode นั้นมีความจุ

และขนาดท่ีเหมาะสมสาํหรับการใชง้านกบัเอกสารท่ีอยูใ่นรูปแบบของกระดาษมากท่ีสุด 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

 

การทาํงานของโปรแกรมในการสร้างรหัสแท่งสองมติชินิด HC2D Barcode 

เพือ่ใช้ในการทดลองในการสร้างความมั่นคงและปลอดภยัให้กบั 

เอกสารกระดาษร่วมกบัลายมือช่ือดจิทิัล 

 

ในการสร้างความมัน่คงและปลอดภยัให้กบัขอ้มูลบนเอกสารทีอ่ยู่ในรูปแบบของกระดาษ

หรือส่ิงพิมพโ์ดยใช้ลายมือช่ือดิจิทลัร่วมกบัรหัสแท่งสองมิติชนิด HC2D Barcode นั้น ผูว้จิยัไดท้าํ

การพฒันาโปรแกรมข้ึนมาเพื่อใช้ในการทดสอบการทาํงานดงักล่าวโดยโปรแกรมมีขั้นตอนการ

ทาํงาน เร่ิมจากเมื่อทาํการเปิดการทาํงานโปรแกรมข้ึนมา โปรแกรมจะทาํการแสดงหน้าจอการใช้

งานใหเ้ห็นดงัภาพดา้นล่าง โดยในส่วนของหนา้จอเร่ิมตน้ของโปรแกรมนั้นมีส่วนประกอบดงัน้ี 

 

ภาพแสดงหนา้ต่างหลกัของโปรแกรม
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1. ปุ่ม Generateerate Se-Document (Generate Security Document)  

ทาํหนา้ท่ีในการสร้างความมัน่คงปลอดภยัใหก้บัเอกสารกระดาษ โดยเม่ือผูใ้ชก้ดท่ีปุ่ม 

Generate Se-Document เพือ่ทาํการสร้างลายมือช่ือดิจิทลัและสร้าง HC2D Barcode เพือ่แนบไปบน

เอกสารจะไดห้นา้ตาของโปรแกรมดงัภาพดา้นล่าง ซ่ึงประกอบไปดว้ยฟังกช์ัน่ในการทาํงานดงัน้ี 

 

 
ภาพแสดงการทาํงานของโปรแกรมเม่ือกดปุ่ม Generateerate Se-Document 

 

ปุ่ม Browse KeyStore  

ปุ่ม Browse KeyStore ทาํหน้าที่ในการคน้หาไฟล์ keystore.jsk ท่ีใช้เก็บกุญแจส่วนตวั 

(private key) ของผูส่้งเพื่อใชใ้นการสร้างลายมือช่ือดิจิทลั โดยเม่ือทาํการกดท่ีปุ่ม Browse KeyStore 

โปรแกรมจะแสดงผลลพัธ์ดงัภาพดา้นล่าง 
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ภาพแสดงการทาํงานของโปรแกรมเม่ือกดปุ่ม เม่ือทาํการกดท่ีปุ่ม Browse KeyStore 

 

โดยผูใ้ช้สามารถกดท่ีปุ่ม Open เพื่อเลือกไฟล์ที่ตอ้งการได ้หรือกดท่ีปุ่ม Cancel เพื่อ

กลบัไปยงัเมนูก่อนหนา้ โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งเลือกไฟล์ keystore.jsk ท่ีไดจ้าก JCA เท่านั้น แสดงดงัภาพ

ดา้นล่าง 
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ภาพแสดงการเลือกไฟล ์keystore.jsk เพือ่ใชใ้นการสร้างลายมือช่ือดิจิทลั

 

โดยเมื่อได้ไฟล์ keystore.jks ที่ต้องการแล้วผูใ้ช้สามารถทาํการกดที่ปุ่ม Open เพื่อ

ดาํเนินการขั้นต่อไปดงัแสดงในภาพดา้นล่าง 

 
ภาพแสดงผลลพัธ์หลงัจากการเลือกไฟล ์keystore.jsk เขา้มาในโปรแกรม 

ปุ่ม Browse WordFile  

ทาํหนา้ที่ในการคน้หาไฟล์ Microsoft Office หรือไฟล์ท่ีมีนามสกุลเป็น .doc หรือ .docx 

เพื ่อใช้เป็นไฟล์ตั้ งต้นในการสร้างรหัสแท่งสองมิติชนิด HC2D Barcode  โดยเม่ือผูใ้ช้กดปุ่ม 

Browse WordFile โปรแกรมจะแสดงผลการทาํงานดงัภาพดา้นล่าง 
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ภาพแสดงการทาํงานของโปรแกรมเม่ือกดปุ่ม เม่ือทาํการกดท่ีปุ่ม Browse WordFile 

 

โดยผูใ้ช้สามารถกดท่ีปุ่ม Open เพื่อเลือกไฟล์ที่ตอ้งการได ้หรือกดท่ีปุ่ม Cancel เพื่อ

กลบัไปยงัเมนูก่อนหนา้ โดยผูใ้ชจ้ะตอ้งเลือกไฟล์ชนิด Microsoft Word ท่ีมีนามสกุลเป็น .doc หรือ 

.docx เท่านั้นดงัแสดงดงัภาพดา้นล่าง 
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ภาพแสดงการเลือกไฟล ์test_file.docx เพื่อใชเ้ป็นเอกสารตั้งตน้ 

 

โดยเมื่อได้ไฟล์ Microsoft Word ที่ตอ้งการแลว้ผูใ้ช้สามารถทาํการกดที่ปุ่ม Open เพื่อ

ดาํเนินการขั้นต่อไปดงัแสดงในภาพดา้นล่าง 
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ภาพแสดงผลลพัธ์หลงัจากการเลือกไฟล ์test_file.docx เขา้มาในโปรแกรม 

 

ปุ่ม Generate 

หลงัจากทาํการเลือกไฟล์ keystore.jsk ดว้ยปุ่ม Browse KeyStore และเลือกไฟล์ขอ้มูลชนิด 

Microsoft Word ดว้ยปุ่ม Browse WordFile เรียบร้อยแลว้ผูใ้ชส้ามารถ กดปุ่ม Generate เพือ่ทาํการ

สร้างรหสัแท่งสองมิติ HC2D Barcode และ ลายมือช่ือดิจิทลั ซ่ึงตอ้งทาํการเลือกเวอร์ชัน่ ระดบั

ความสามารถในการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด และตวัเลือกในการบีบอดัขอ้มูลดงัภาพดา้นล่าง หรือกดที่

ปุ่ม Home เพือ่ยอ้นกลบัไปเมนูก่อนหนา้ 
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ภาพแสดงหนา้ต่างของโปรแกรมเม่ือทาํการกดปุ่ม Generate 

 

โดยผูใ้ชต้อ้งทาํการเลือกรุ่นของรหสัแท่งสองมิติ (VersionHC2D) กล่าวคือ รหสัแท่งสอง

มิติชนิด HC2D Barcode ที่ถูกพฒันาข้ึนน้ีมีรุ่นปัจจุบนัคือรุ่น 0 และผูใ้ชจ้ะตอ้งทาํการเลือกระดบั

ความสามารถในการแกไ้ขและกูคื้นขอ้ผิดพลาด (Level HC2D) กล่าวคือ รหัสแท่งสองมิติชนิด 

HC2D Barcode นั้นมีความสามารถในการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึนจากการขนส่ง เช่นการ

เลอะคราบสกปรก หรือการฉีกขาด เป็นตน้ โดยในรุ่นปัจจุบนัมีระดบัหรือความสามารถในการ

แกไ้ขขอ้ผิดพลาดดงักล่าวอยูที่่สองระดบั คือ Low Level Error Correction มีความสามารถในการ

แกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนไดถึ้ง 32%  และ High Level Error Correction มีความสามารถในการ

แกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดถึ้ง 7% โดยโปรแกรมให้ผูส่้งเป็นผูเ้ลือกวา่จะทาํการเขา้รหสัใน

การแก้ไขข้อผิดพลาดที่ระดับใด และสุดท้ายผูใ้ช้ต้องทาํการเลือกฟังก์ชั่นการบีบอัดข้อมูล 

(Compression) กล่าวคือ รหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D Barcode นั้นมีฟังกช์ัน่ในการบีบอดัขอ้มูล ซ่ึง

ผูส่้งสามารถทาํการเลือกไดว้า่ขอ้มูลท่ีตอ้งการจะส่งนั้นจะทาํการบีบอดัขอ้มูลก่อนหรือไม่  
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หลงัจากผูใ้ชท้าํการเลือกรุ่น, ระดบัของการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด, เลืออกฟังก์ชัน่ของการบีบ

อดัขอ้มูล และทาํการเลือกแฟ้มขอ้มูลของรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D Barcode เรียบร้อยแลว้ ผูใ้ช้

สามารถทาํการสร้างรหสัแท่งสองมิติชนิด  HC2D Barcode พร้อมแนบไปกบัไฟล์เอกสารตั้งตน้ได้

ทนัทีโดยการกดท่ีปุ่ม Build ซ่ึงเมื่อโปรแกรมทาํงานในการสร้างลายมือช่ือดิจิทลัและทาํการสร้าง

รหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D Barcode เรีนบร้อยแลว้จะไดผ้ลลพัธ์แสดงดงัภาพดา้นล่าง หรือผูใ้ช้

สามารถกดท่ีปุ่ม Home เพื่อกลบัไปยงัเมนูก่อนหนา้ได ้

 

 
ภาพแสดงการทาํงานของโปรแกรมหลงัจากการทาํงานสาํเร็จแลว้ 

 

เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่ม OK ที่แสดงอยูบ่นกล่องขอ้ความแลว้ โปรแกรมจะทาํการเปิดไฟล์ เอกสาร

ชนิด PDF ท่ีไดจ้ากการนาํเอกสาร Microsoft Word ตั้งตน้มาผา่นกระบวนการสร้างลายมือช่ือดิจิทลั 

และรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D Barcode พร้อมกบัแนบรหสัแท่งสองมิติชนิด HC2D Barcode  ลง

ไปบนเอกสารดว้ยแสดงดงัภาพดา้นล่าง 
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ภาพแสดงไฟลข์อ้มูลชนิด PDF ท่ีไดจ้ากการทาํงานของโปรแกรม 

 

ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถทาํการพิมพเ์อกสารชนิด PDF ท่ีไดจ้ากโปรแกรมเพื่อส่งใหผู้รั้บไดท้นัที  
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2.   ปุ่ม Document Reader 

ทาํหน้าที่ในการอ่านขอ้มูลเอกสารกระดาษที่ไดจ้ากการแสกน เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อความบนเอกสาร การยืนยนัตนของผู ้ส่งเอกสาร และการปฏิเสธความ

รับผิดชอบของผูส่้งเอกสาร โดยเม่ือผูใ้ชก้ดปุ่ม Document Reader โปรแกรมจะทาํการแสดงผลดงั

ภาพดา้นล่าง 

 

 
ภาพแสดงการทาํงานของโปรแกรมเม่ือกดปุ่ม Document Reader 

 

ปุ่ม PublicKey 

ทาํหนา้ที่ในการคน้หาไฟล์กุญแจสาธารณะของผูส่้ง (public key) เพื่อใชใ้นการถอดรหัส

ลายมือชื่อดิจิทลัซ่ึงถูกเข้ารหัสด้วยกุญแจส่วนตวัของผูส่้ง โดยเม่ือทาํการกดท่ีปุ่ม PublicKey 

โปรแกรมจะแสดงผลลพัธ์ดงัภาพดา้นล่าง 
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ภาพแสดงการเลือก Public Key ของผูส่้งเพื่อใชใ้นการถอดรหสัลายมือช่ือดิจิทลั 

 

โดยเม่ือไดไ้ฟล ์Public key ท่ีตอ้งการแลว้ผูใ้ชส้ามารถทาํการกดท่ีปุ่ม Open เพื่อดาํเนินการ

ขั้นต่อไปดงัแสดงในภาพดา้นล่าง 
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ภาพแสดงผลลพัธ์หลงัจากการเลือกไฟล ์pubkey.txt เขา้มาในโปรแกรม 

 

ปุ่ม ImageDocs 

ทาํหนา้ที่ในการคน้หาไฟล์รูปภาพที่ไดจ้ากการแสกนเอกสารที่ไดจ้ากผูส่้ง เมื่อผูใ้ชก้ดปุ่ม Browse 

WordFile โปรแกรมจะแสดงผลการทาํงานดงัภาพดา้นล่าง 
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ภาพแสดงการเลือกแฟ้มรูปภาพท่ีไดม้าจากการแสกนเอกสารท่ีไดม้าจากผูส่้ง 

 

โดยเมื่อไดไ้ฟล์รูปภาพที่ตอ้งการแลว้ผูใ้ชส้ามารถทาํการกดที่ปุ่ม Open เพื่อดาํเนินการขั้น

ต่อไปดงัแสดงในภาพดา้นล่าง 
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ภาพแสดงผลลพัธ์ของการเลือกไฟล ์hc2d.png เขา้มาในโปรแกรม 

 

หลงัจากผูใ้ชท้าํการเลือกกุญแจสาธารณะของผูส่้งเอกสาร, ไฟล์รูปภาพที่ไดจ้ากการแสกน

เอกสารเรียบร้อยแลว้ ผูใ้ช้สามารถทาํการอ่านไฟล์เอกสารและอ่านรหัสแท่งสองมิติชนิด HC2D 

Barcode และทาํการถอดรหสัลายมือช่ือดิจิทลัไดด้ว้ยการกดที่ปุ่ม Generate ซ่ึงเมื่อโปรแกรมทาํงาน

ในการถอดรหัสลายมือช่ือดิจิทลัและทาํการอ่านขอ้มูลบนรหัสแท่งสองมิติชนิด HC2D Barcode  

และหากขอ้มูลมีความถูกตอ้ง และขอ้มูลถูกส่งมาจากผูส่้งตวัจริง และขอ้ความนั้นไม่ไดถู้กแกไ้ขใน

ระหวา่งการส่งแลว้จะไดผ้ลลพัธ์แสดงดงัภาพดา้นล่าง หรือผูใ้ชส้ามารถกดท่ีปุ่ม Home เพื่อกลบัไป

ยงัเมนูก่อนหนา้ได ้
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ภาพแสดงผลลพัธ์ของโปรแกรมหากขอ้มูลท่ีไดรั้บมีความถูกตอ้ง 

 

โดยเม่ือผูใ้ชก้ดปุ่ม OK บนกล่องขอ้ความจะไดผ้ลลพัธ์ดงัภาพดา้นล่าง 
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ภาพแสดงผลลพัธ์ที่ได้จากการถอดรหัสลายมือชื่อดิจิทลัและการอ่านข้อความบนเอกสารด้วย

ฟังกช์ัน่ OCR 

 

โดยผลลพัทธ์ทางดา้นซา้ยคือผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการอ่านขอ้ความบนเอกสารดว้ยโปรแกรม OCR และ

ผลลพัธ์ทางดา้นขวาไดม้าจากการถอดรหสัลายมือช่ือดิจิทลั  
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