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Abstract 
 

There are still needs for paper-based documents in 
certain circumstances where electronic documents 
cannot efficiently replace them. For example, documents 
issued by the government such as birth certificates, 
driver licenses, and passports must be paper-based. 
With advanced scanning and printing technologies, 
document fraud can easily be conducted without 
significant high cost. In this paper, an implementation of 
secure paper-based documents is presented. The 
integrity of the text message and the author of the 
document can be verified with the use of a digital 
signature and QR code. The proposed method is semi-
automatic in that it requires the user to compare the text 
message on the paper and the one obtained from the QR 
code; however, this method does provide convenience 
for the user in dealing with a large amount of 
documents. 
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บทคัดยอ 
เอกสารที่อยูในรูปของกระดาษ (Paper-based Document) 

ยังคงมีความจําเปนในงานบางประเภทที่เทคโนโลยีเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส (E-Document) ยังไมสามารถทดแทนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน สูติบัตร ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือ
เดินทาง เปนตน กอปรกับเทคโนโลยีขั้นสูงทางการสแกนและ
การพิมพที่ถูกนําไปใชเพื่อการฉอโกงในปจจุบันนั้นมีราคาที่
ไมสูงและการจัดหาทําไดไมยาก จึงเปนที่มาของงานวิจัยเพื่อ
การออกแบบวิธีการในการสรางความมั่นคงใหกับเอกสารที่มี
กลไกการพิสูจนตัวจริง (Authentication) ขอความบนเอกสาร
วาเปนของผูที่ไดกลาวอางวาเปนผูสงจริง และไมไดถูกแกไข
โดยผูที่ไมมีสิทธิในระหวางการขนสง โดยการใชประโยชน

ของเทคโนโลยีลายมือช่ือดิจิทัล (Digital Signature) และรหัส
คิวอาร (QR Code) ที่สามารถทํางานแบบกึ่งอัตโนมัติในการ
เปรียบเทียบขอความบนเอกสารกับขอความจากรหัสคิวอาร
โดยผูใชงาน ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกใหกับระบบงานที่
ตองเกี่ยวของกับเอกสารเปนปริมาณมาก 

 

คําสําคัญ: เอกสารกระดาษ, ลายมือช่ือดิจิทัล, รหัสคิวอาร,  
การพิสูจนตัวจริง 

 
1. คํานํา 

 แมวากระแสของสํานักงานไรกระดาษ (Paperless Office) 
หรือรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Government) จะเติบโตอยาง
รวดเร็ว และถูกนํามาใชงานจริงมากสักเพียงใดก็ตาม แต
สําหรับงานบางประเภทนั้น ก็ยังมีความจําเปนตองใชการ
สื่อสารดวยเอกสารที่อยูในรูปของกระดาษ เชน เอกสารที่ออก
โดยราชการ เชน สูติบัตร ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง 
เอกสารในงานประกันภัย หรือแมกระทั่งหนังสือสัญญาซื้อ
ขาย ฯลฯ [1] 
 ดวยพัฒนาการของเทคโนโลยีการกราดภาพ (Scanning) 
หรือการสแกน และการพิมพ (Printing) ซึ่งมีราคาต่ําแตกลับมี
ประสิทธิภาพการทํางานที่สูงมาก จึงทําใหอาชญากร หรือผูไม
ประสงคดีสามารถทําการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการฉอโกง
ตาง ๆ ไดงายและมีคุณภาพสูงเทียบเทาของจริง ดวยการใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีสมัยใหมไมวาจะเปน เครื่องสแกน 
เครื่องพิมพสี แทนพิมพ เปนตน ซึ่งจัดวาเปนภัยคุกคามตอ
สังคม และเศรษฐกิจของชาติ [2]  
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 ในการพิสูจนตัวจริง (Authentication) ขอความบนเอกสาร
นั้นมักจะขึ้นอยูกับความสามารถของผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน จึง
ทําใหในหลายประเทศมีการจัดตั้งองคกรเพื่อทํางานในดาน
นิติวิทยาศาสตร (Forensic) ขึ้นมา ซึ่งมีการใชอุปกรณพิเศษ
ชวยสําหรับการตรวจสอบ  เชน  หลอดไฟยู วี  แวนขยาย 
เครื่องตรวจรังสีอินฟราเรด เปนตน [3] ซึ่งในทางปฏิบัติถือวา
เปนไปไดลําบาก สําหรับหนวยงานที่ตองทํางานกับเอกสาร
เปนจํานวนมาก รวมถึงตองการความรวดเร็ว เชน ธนาคาร ที่
ตองมีการรับเช็ค ต๋ัวแลกเงิน ใบชําระเงิน ฯลฯ เนื่องจากงาน
ดานนิติวิทยาศาสตรจําเปนตองมีขั้นตอนที่สอดคลองกับ
กฏหมายหลายอยาง เชน ตองสงเอกสารที่จะพิสูจนไปใหกับ
เจาหนาที่ตํารวจ รอการพิสูจนจากผูเช่ียวชาญ ฯลฯ  ซึ่งทําให
ตองใชระยะเวลานานพอสมควร 
 บทความวิจัยนี้  เสนอกระบวนการเพื่อพิสูจนตัวจริง
ขอความบนเอกสารที่สามารถใชงานไดคอนขางสะดวก 
รวดเร็ว แบบกึ่งอัตโนมัติ โดยการประยุกตใชลายมือช่ือดิจิทัล
รวมกับรหัสคิวอาร (QR Code) ซึ่งสามารถใชงานไดโดยที่ไม
จําเปนตองพึ่งพาหนวยงานพิเศษ เชน ศูนยนิติวิทยาศาสตรแต
อยางใด 
 ในบทความนี้ประกอบดวย 6 สวน ซึ่งสวนถัดไป คือ สวน
ที่ 2 กลาวถึงงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับแนวคิดที่นําเสนอใน
งานวิจัยนี้ สวนที่ 3 คือ รายละเอียดของแนวคิดที่นําเสนอ สวน
ที่ 4 เปนการวิเคราะหคุณสมบัติทางดานความมั่นคงปลอดภัย 
สวนที่ 5 จะเปนรายละเอียดของการพัฒนาระบบ และสุดทาย
สวนที่ 6 เปนการสรุปผลงานวิจัยนี้ 

 

2. ทฤษฏีท่ีเก่ียวของ 

2.1 ฟงกชันแฮช (Hash Function) 

 เปนวิธีการสําหรับการยอยขอมูล โดยรับขอมูลอินพุต
ขนาดไมจํากัด และไมมีการใชคียใด ๆ ซึ่งผลลัพธที่ไดเรียกวา
คาแฮช (Hash Value) เปนขอความที่มีความยาวคงที่ และไม
สามารถคํานวณยอนกลับเพื่อคนหาเนื้อหาและความยาวของ
ขอความต้ังตนนั้นได (One-way Function) ฟงกชันแฮชมักถูก
นํามาใชสําหรับการสรางสิ่งที่เรียกวาลายพิมพนิ้วมือดิจิทัล 
(Digital Fingerprint) นิยมเรียกคาแฮชวา Message Digest ซึ่ง
ใชสําหรับตรวจสอบดูวาขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม 

2.2 ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) 

 ลายมือช่ือดิจิทัล [4] เปนเทคนิคที่ใชเพื่อใหไดคุณสมบัติ
การพิสูจนตัวจริง (Authentication) ของผูสรางเอกสารหรือผู
สงขอความ ซึ่งจําเปนตองอาศัยวิทยาการเขารหัสลับแบบ
อสมมาตร (Asymmetric Cryptography) ดังรูปที่ 1 เปนการ
นําเอาขอความ M ซึ่งเปนขอความที่จะสงไปใหยังผูรับมาผาน
ฟงกชันแฮช (Hash Function) ซึ่งไดผลลัพธออกมาเปนคาแฮช 
(Hash Value หรือ Message Digest) และนําไปเขารหัสลับดวย
ไพรเวทคีย (Private Key) ของผูสง ซึ่งจะไดออกมาเปนลายมือ
ช่ือดิจิทัลของขอความ M 
 

 
รูปท่ี 1 กระบวนการสรางลายมือช่ือดิจิทัล 

 

 ในการตรวจสอบความถูกตองของลายมือช่ือดิจิทัล
สามารถทําไดโดยนําขอความ M มาผานฟงกชันแฮช แลวนํา
คาแฮชนั้นมาเปรียบเทียบกับคาแฮชที่ไดจากการถอดรหัสลับ
จากลายมือช่ือดิจิทัลที่สงมาดวยพับ บลิคคียของผูสง ถาทั้ง 2 
คาตรงกันแสดงวาเปนขอความดังกลาวสงมาจากผูที่ เปน
เจาของพับบลิคคียจริง ดังรูปที่ 2 
 

 

รูปท่ี 2 กระบวนการตรวจสอบลายมือช่ือดิจิทัล 

 ความมั่นคงปลอดภัยของลายมือช่ือดิจิทัลจะขึ้นอยูกับ
ฟงกชันแฮช และอัลกอริทึมในการเขารหัสลับ (Cryptographic 
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Algorithm) ถาหากจะทําการโจมตี ผูโจมตีตองสรางลายมือ
ช่ือดิจิทัลปลอมจากขอความปลอมที่มีคาของลายมือช่ือดิจิทัล
เหมือนกับลายมือช่ือดิจิทัลที่มีอยู ซึ่งเปนการโจมตีฟงกชัน
แฮช หรือสรางลายเซ็นดิจิทัลปลอมจากขอความจริง ซึ่งเปน
การโจมที่อัลกอรึทึมการเขารหัสลับ ฟงกชันแฮชจึงจําเปนตอง
มีความทนทานตอการสรางผลลัพธที่เหมือนกันจากขอความ
ตนฉบับที่ตางกัน (Collision) และอัลกอริทึมแบบพับบลิคคียก็
ตองทนทานตอการถูกโจมตีดวย เทคนิคนี้จึงจะถือไดวามี
ความมั่นคงปลอดภัย เนื่องจากการคํานวณเพื่อทําการปลอม
แปลงลายมือช่ือดิจิทัลเปนไปไดยากมาก 
 ลายมือช่ือดิจิทัลใหคุณสมบัติดานการพิสูจนตัวจริง
รวมถึงความคงสภาพ (Integrity) และการไมสามารถปฏิเสธ
ความรับผิดชอบได (Non-Repudiation) หมายความวา ถาหาก
ลายมือช่ือดิจิทัลถูกตรวจสอบวาถูกตอง ผูที่สงขอความนั้น ๆ 
มาจะปฏิเสธไมไดวาเปนผูที่สรางขอความนั้นแลวสงมา 
2.3 การบีบอัดขอมูล (Compression) 

 เปนวิธีการที่ชวยใหใช เนื้อที่ในการจัดเก็บขอมูลลด
นอยลง ซึ่งถือวามีความจําเปนมากในระบบการสื่อสารและ
จัดเก็บขอมูล เนื่องจากจะเปนการชวยใหสามารถจัดเก็บหรือ
รับสงขอมูลไดมากขึ้น โดยใชเนื้อที่ในการจัดเก็บ หรือเนื้อที่
ในชองสัญญาณเทาเดิม  
2.4 รหัสคิวอาร (QR code) 

 รหัสแทง 2 มิติ (2D Barcode) [5][6] ถูกออกแบบมาเพื่อ
ทําใหสามารถเก็บขอมูลไดทั้ งแนวตั้งและแนวนอน  จึง
สามารถเก็บขอมูลไดมากขึ้น ในพื้นที่ที่เทากันหรือเล็กกวาเมื่อ
เทียบกับรหัสแทง 1 มิติ ทั้งยังสามารถทําการถอดรหัสกลับมา
ได แมวาภาพบางสวนของรหัสแทงจะเสียหาย ซึ่งลักษณะ
โดยทั่วไปของรหัสแทง 2 มิตินั้นจะเปนรูปที่ประกอบดวย
สี่ เหลี่ยมเล็ก  ๆ  สีดําอยูบนพื้นสีขาวซึ่ งสามารถเห็นได
โดยทั่วไป 
 รหัสคิวอาร เปนรหัสแทง 2 มิติรูปแบบหนึ่งที่กําลังเปนที่
นิยมในปจจุบัน ซึ่งมีคุณสมบัติที่โดดเดนมากทั้งในเรื่องของ
การอานที่รวดเร็ว และความสามารถในการจัดเก็บขอมูลได
มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ PDF417 [7][8], DataMatrix [9] 
หรือ MaxiCode [10] ดังในตารางที่ 1 คือ สามารถเก็บขอมูลที่
เปนตัวเลขไดถึง 7,089 อักขระ ขอมูลที่เปนตัวอักษรได 4,296 
อักขระ หรือถาเปนเลขฐาน 2 เก็บได 2,953 ไบต [11] ซึ่งรหัส

คิวอารใชวิธีการของ Reed-Solomon [12] ในการตรวจจับและ
แกไขขอผิดพลาด  
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคุณสมบัติของรหัสแทง 2 มิติ  

 
 

PDF417 Data 
Matrix 

Maxi 
Code QR Code 

ตัวเลข 2,710 3,116 138 7,089 
ตัวอักษร 1,850 2,355 93 4,296 
เลขฐานสอง 1,018 1,556  2,953 
จุดเดน ความจุสูง มีขนาดเล็ก อานไดเร็ว ความจุสูง 

มีขนาดเล็ก 
อานไดเร็ว 

  
3. วิธีการที่นําเสนอ 

3.1 ฝงผูสง 

 

รูปท่ี 3 ขอความที่จะสงพรอมลายมือช่ือดิจิทัล 
 

 เมื่อฝงผูสงเตรียมขอความ M สําหรับการสงใหผูรับเสร็จ
เรียบรอยแลว ขอความ M จะถูกนํามาผานฟงกชันแฮชซึ่งจะ
ไดออกมาเปนคาแฮช h ของขอความ M จากนั้นนําคาแฮช h 
มาเขารหัสลับดวยไพรเวทคียของผูสงไดมาซึ่งลายมือช่ือดิ
จิทัล นําเอาทั้งขอความ M และลายมือช่ือดิจิทัลของขอความ 
M ตอกันแลวจึงนําไปผานฟงกชันบีบอัด (Compression) ใหมี
ขนาดที่เล็กลงเพื่อประโยชนในการนําไปสรางเปนรหัสคิวอาร 
ซึ่งหลังจากสรางรหัสคิวอารเสร็จ จะทําการพิมพขอความ M 
รวมกับรหัสคิวอารที่สรางดังกลาวนั้นลงบนกระดาษแลว
สงไปใหผูรับ ดังรูปที่ 3 
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รูปท่ี 4 การพิสูจนตัวจริงโดยฝงผูรับ 

3.2 ฝงผูรับ 

 เมื่อผูรับไดรับเอกสารจากผูสงแลว ก็นําเอกสารดังกลาวไป
สแกนเปนแฟมขอมูลประเภทรูปภาพ เพื่อการพิสูจนตัวจริง
ขอความดวยระบบคอมพิวเตอรตอไป สําหรับในสวนของ
รหัสคิวอารนั้นไดจัดเก็บขอมูลที่ประกอบดวยขอความ M 
และลายมือช่ือดิจิทัลของขอความ M ซึ่งไดถูกบีบอัดเอาไวใน
ขั้นตอนการสง ทําใหหลังจากถอดรหัสจากรหัสคิวอารมาแลว 
จําเปนตองนําคานั้นมาคลายการบีบอัดออก (Decompress) 
เสียกอน ซึ่งผลจากการคลายการบีบอัดออกมาจะประกอบดวย
ขอความ M พรอมดวยลายมือช่ือดิจิทัลของขอความ M และ
สําหรับการพิสูจนนั้นทําไดโดยการนําขอความ M ดังกลาวนี้
มาผานฟงกชันแฮชเพ่ือใหไดคาแฮช h’ และนําไปเปรียบเทียบ
กับคาแฮช h ที่ไดจากการถอดรหัสลับดวยพับบลิคคียของผูสง 
ถาตรงกันถือวาถูกตองพรอมสําหรับการนําไปพิสูจนตัวจริง
ของขอความบนเอกสารกระดาษ โดยการนําแฟมรูปภาพใน
สวนที่เปนขอความมาผานฟงกชันโอซีอาร และฟงกชันแฮช
จนได h’’ เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับ h’ ถาหากตรงกัน แสดงวา
ขอความบนเอกสารไมไดถูกปลอมแปลงหรือแกไขระหวาง

การสง แตถาไมตรงกันจําเปนตองแสดงใหเห็นถึงความ
แตกตางของทั้ง 2 ขอความเพื่อเปรียบเทียบดวยสายตาตอไป 

4. การวิเคราะหทางดานความมั่นคงปลอดภัย 

 เนื่องจากแนวคิดที่ไดนําเสนอนี้ ไดมีการนําเอาเทคโนโลยี
ลายมือช่ือดิจิทัลมาใชงาน ซึ่งทําใหไดคุณสมบัติทางดานความ
มั่นคงปลอดภัย 3 ประการดวยกันคือ  
 การพิสูจนตัวจริง (Authentication) จากในขั้นตอนการสง
มีการเขารหัสลับคาแฮชดวยไพรเวทคียของผูสงที่มีเพียงผูสง
เทานั้นที่ทราบ และมีเพียงพับบลิคคียของผูสงเทานั้นที่ถอดได 
ถาหากตรวจสอบลายมือช่ือดิจิทัลผาน หมายความวาขอความ
ถูกสงมาจากผูสงคนนั้นจริง 
 ความคงสภาพ (Integrity) ในระหวางการสื่อสารที่ทั้งผูสง
และผูรับ ตางก็ตองการความมั่นใจวาขอความที่สื่อสารกันนั้น
ไมไดถูกแกไขระหวางการสง ถึงแมวาหากใชการเขารหัสลับ
จะสามารถซอนเนื้อหาของขอความที่ตองการสงได แตก็มี
ความเปนไปไดที่จะทําการเปลี่ยนแปลงขอความที่เขารหัสลับ
เอาไว โดยที่ไมตองทราบถึงเนื้อหาของขอความจริง ๆ แตถา
ขอความที่จะสงมีการสรางลายมือช่ือดิจิทัลเอาไว  การ
เปลี่ยนแปลงขอความที่ตองการสงจะทําใหการตรวจสอบ
ลายมื อ ช่ือดิ จิ ทั ลไม ผ าน  กล าวคื อ  ยั ง ไม มี วิ ธี ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทําการแกไขขอความที่ตองการสง 
พรอมกับสรางลายมือช่ือดิจิทัลของขอความใหมไดถูกตอง 
อันเนื่องมาจากขอจํากัดในประเด็นของความสามารถในการ
คํานวณเพื่อหาคาซ้ํากันของคาแฮช (Collision Resistance) 
 สุดทาย การไมสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได (Non-
repudiation) เพราะบุคคลที่เปนผูที่เขารหัสลับขอมูล (Sign) ใด
ไปแลว จะไมสามารถปฏิเสธในภายหลังไดวาไมไดเปนผูที่
เขารหัสลับ รวมถึงบุคคลอื่นจะมีไดเพียงแคพับบลิคคียของ
บุคคลขางตนเทานั้น ซึ่งก็ไมสามารถที่จะใชพับบลิคคียที่มีอยู
ดังกลาวนั้น มาใชเพื่อทําการปลอมแปลงลายมือช่ือดิจิทัลของ
บุคคลขางตนได 

5. การพัฒนาระบบตนแบบ 

 ในการพัฒนาระบบตนแบบเพื่อพิสูจนวาระบบที่นําเสนอ
สามารถนําไปใชงานไดจริงนั้น ผูวิจัยเลือกพัฒนาโปรแกรม
ดวยภาษาจาวา ซึ่งมี JCA (Java Cryptographic Architecture) 
ที่ไดเตรียมฟงกชันสําหรับการพัฒนาโปรแกรมทางดานความ
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มั่นคงปลอดภัยไวใหแลว เชน การใชงานใบรับรองดิจิทัล 
หรือ การใชงานลายมือช่ือดิจิทัล เปนตน 

 

 

 

 
รูปท่ี 5 การสรางคียและที่เก็บคียดวย keytool 

 ในการจัดเก็บคีย (Key Storage) ของผูใชงาน ผูวิจัยเลือกใช 
Java keytool [13] ในการจัดเก็บคีย ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน
ใบรับรองรุน X.509 ดังรูปที่ 5 โดยที่สามารถสงออก (Export) 
ในสวนของพับบลิคคียออกมาเปนแฟมขอมูล แลวสงตอให
ผูรับเก็บไว เพื่อใชงานตอไปในอนาคตได 

 
รูปท่ี 6 Activity Diagram ฝงผูสง 

 เนื่องจากสวนใหญ การสรางเอกสารภายในองคกรมักจะ
ใชโปรแกรมประมวลผลคํา (Word Processor) เชน Microsoft 
Word จึงจําเปนตองใชไลบราลี POI API [16] มาชวยในการ
สกัด (Extract) ขอความจากแฟมขอมูลดังกลาวออกมาเพื่อใช
สําหรับสรางลายมือช่ือดิจิทัลของขอความนั้น โดยใช SHA-
256 [14] ซึ่งใหเอาพุตขนาด 256 บิต รวมกับ RSA [15] และใช
แพ็คเกจสําหรับการบีบอัดขอมูลของภาษาจาวาเพื่อลดขนาด 
กอนนําไปสรางเปนรหัสคิวอาร ซึ่งรับอินพุตที่มีขนาดจํากัด 
ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยที่ผูวิจัยเลือกใชไลบรารี ZXing [17] 
ในการสรางรหัสคิวอาร เมื่อมีขอมูลที่พรอมสําหรับการสงไป
ยังผูรับแลว จะทําการจัดรูปแบบหนาตาเอกสารสําหรับพิมพ
ลงกระดาษจริงเพื่อสงตอใหผูรับดวยไลบรารี iText® PDF [18] 

 
รูปท่ี 7 Activity Diagram ฝงผูรับ 
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 สําหรับโปรแกรมในฝงผูรับนั้น จะรอรับรูปภาพซึ่งไดมา
จากการสแกนเอกสารกระดาษที่ผูสงสงมา โดยในการทดลอง
ใชความละเอียดของการสแกนที่ 200 dpi และใช ZXing ใน
การแปลงรูปภาพในสวนของรหัสคิวอารไดออกมาเปน
ขอความตนฉบับและลายมือช่ือดิจิทัลของขอความนั้น ซึ่งถูก
บีบอัดอยู จึงตองทําการคลายการบีบอัดกอน แลวจึงนํามา
ถอดรหัสลับในสวนของลายมือช่ือดิจิทัลดวยพับบลิคคียของผู
สงในแฟมพับบลิคคียที่ผูสงทําการสงใหไวลวงหนาแลว ซึ่ง
จะไดออกมาเปนคาแฮช นําคาแฮชนี้ มาเปรียบเทียบกับคาแฮช
ที่ไดจากการนําขอความที่อยู กับลายมือช่ือดิจิทัลมาผาน
ฟงกชันแฮช ถาผลการเปรียบเทียบออกมาตรงกัน แสดงวา
ขอความที่ไดมาจากรหัสคิวอารนั้นถูกสงจากผูสงจริงตามที่ได
กลาวอาง และไมไดถูกแกไขระหวางทาง แลวจึงนํารูปภาพใน
สวนที่เปนขอความบนเอกสารมาผานฟงกชันโอซีอาร แลว
นําไปเปรียบเทียบกับขอความที่ไดจากรหัสคิวอารดวยคาแฮช
ของทั้ง 2 ขอความ ถาตรงกันถือวาขอความบนเอกสารเชื่อถือ
ได  แตกรณีที่ไมตรงกัน  ก็เปนไปไดวามีคนปลอมแปลง
ขอความบนเอกสารจริง หรือไมก็เปนประเด็นจากความ
แมนยําของฟงกชันโอซีอาร จึงตองมีการแสดงใหผูใชเห็นถึง
ความแตกตางในสวนที่มีนัยสําคัญของขอความ เพื่อตัดสินใจ
ในขั้นสุดทาย 

6. สรุปผล 

 บทความวิจัยนี้นําเสนอการสรางความมั่นคงปลอดภัย
ใหกับเอกสารกระดาษโดยใชลายมือช่ือดิจิทัลและรหัสคิวอาร 
ซึ่งสามารถทํางานไดรวดเร็วแบบกึ่งอัตโนมัติกับเอกสารเปน
จํานวนมาก โดยที่ขอความที่จะทําการสงจะถูกนํามาสราง
ลายมือช่ือดิจิทัลของขอความดังกลาวกอน แลวจึงนําไปสราง
เปนรหัสคิวอาร พิมพขอความและรหัสคิวอารลงบนกระดาษ 
แลวจึงสงไปใหผูรับ เมื่อผูรับไดรับเอกสารแลวจะนําเอกสารที่
อยูในรูปของกระดาษที่ไดรับมาไปสแกนใหไดออกมาเปน
แฟมรูปภาพ  ซึ่งในสวนที่ เปนรหัสคิวอารจะนําไปเขาสู
ฟงกชันในการอานออกมาเปนขอความและลายมือช่ือดิจิทัล 
แลวทําการตรวจสอบลายมือช่ือดิจิทัลนั้น เพื่อเปนการพิสูจน
ตัวจริงของขอความบนเอกสารที่สงมา วาเปนของผูสงที่กลาว
อางจริงหรือไม รวมถึงขอความดังกลาวนั้นไมไดถูกแกไขโดย
ผูที่ไมไดรับอนุญาตในระหวางการจดัสง 

 สําหรับแนวทางในการพัฒนาตอนั้น ผูวิจัยจะทําการพัฒนา
รหัสแทง 2 มิติขึ้นมาใหม โดยที่มีคุณสมบัติในการเก็บขอมูล
ใหไดมากกวาเดิม รวมถึงการกระจายพับบลิคคียที่สะดวกขึ้น 
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