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บทคัดย่ อ
ข้อมูลเป็ นหนึ่ งในปั จจัยหลักในการดาเนิ นธุ รกิ จ การมี ขอ้ มูลทาให้มี
ข้อได้เปรี ยบสาหรับการวางแผนงาน และการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลนั้นก็จาเป็ นเช่ นกัน ข้อมูลถูกนาเสนอในหลากหลายรู ปแบบ เพื่อ
สะดวกต่อการใช้งาน หนึ่ งในรู ปแบบนั้นคือ รหัสคิวอาร์ โดยรหัสคิวอาร์
สามารถอ่านได้ผา่ นทางกล้องของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่ อนที่ หรื อ อุปกรณ์
สาหรับอ่านรหัสคิวอาร์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในรหัสคิวอาร์ ไม่สามารถ
อ่ า นด้ว ยตาเปล่ า ได้ ซึ่ งท าให้ ผู้ไ ม่ ห วังดี ส ามารถแก้ไ ขดัด แปลงเพื่ อ
น าไปใช้ป ระโยชน์ ใ นทางไม่ดี เช่ น การ phishing ที่ มีก ารท าธุ รกรรม
ทางการเงิน เพื่อหลอกเอาข้อมูลส่ วนตัวของผูใ้ ช้ ดังนั้นบทความวิจยั นี้ จึง
เสนอ ขั้น ตอนวิ ธีก ารเข้ารหั สข้อความก่ อนจะทาการสร้ างรหั ส คิ วอาร์
โดยมีกรณี ศึกษาคือการเพิ่มความปลอดภัยให้กบั ระบบจัดการสารสนเทศ
ห้องปฏิบตั ิการ (QR-LIMS) ของหน่ วยเครื่ องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ โดยทาการเก็บผลการวิเคราะห์ตวั อย่างไว้
ในรหัสคิ วอาร์ และทาการแจกจ่ายให้ผูท้ ี่ ขอใช้บริ ก ารทดสอบตัวอย่าง
จากการศึกษา พบว่ารหัสคิวอาร์ ที่ถูกเข้ารหัสนั้นมีความปลอดภัยในการ
ใช้งานมากกว่ารหัสคิวอาร์ที่ไม่ถูกเข้ารหัส
คาสาคัญ: ความปลอดภัย, บาร์โค้ด, รหัสคิวอาร์ , อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

Abstract
Information is one of the main factors in the business. The
advantage of having data for planning and information security is
needed as well. Information is presented in various formats, a QR code
is one of the themes. QR code can be read via the camera of a mobile
device or any other device supported them. However, the message in
the QR code can be modified. Therefore, this paper proposes algorithm
to encrypt the message before creating the QR code. The QR-LIMS of
Central Equipment Division, Faculty of Science, Prince of Songkla
University is applied to be our case study to increase the security. Stores

the results of the sample analysis in the QR code and reports to the
customers who request a test sample. The study result shows that the
QR code is encrypted secured more than the QR code is not encrypted.
Keywords: bar code, mobile device, QR Code, Security

1. บทนา
รหัสคิวอาร์ เป็ นหนึ่ งในรู ปแบบการนาเสนอข้อมูลระหว่างผูร้ ับและผู้
ส่ งสารในรู ปแบบบาร์ โค้ดสองมิติเพื่อให้เกิ ดความถูกต้องแม่นยาในการ
รับส่ งข้อมูลและลดขนาดพื้นที่ในแสดง เช่นที่อยูข่ องเว็บไซต์ (URL) แต่
การใช้รหัส คิ วอาร์ น้ ัน มนุ ษย์ไม่ ส ามารถอ่ านด้วยตาเปล่ าได้ อาจมี ผูไ้ ม่
หวังอาศัยช่ องโหว่น้ ี ในการแก้ไขดัดแปลงรหัสคิวอาร์ เพื่อนาผูใ้ ช้ไปเข้าสู่
เว็บไซต์ที่ถูกสร้างมาเพื่อการหลอกลวง โดยในปี ค.ศ. 2012, Narayanan
ได้น าเสนอเกี่ ย วกับ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น จากการใช้ ง านรหั ส คิ ว อาร์ แ ละ
น าเสนอวิ ธี ก ารใช้ ง านในชี วิ ต ประจ าวัน ได้ อ ย่างปลอดภัย [1] ต่ อ มา
Krombholz และคณะ ได้สรุ ปงานวิจยั เกี่ ยวกับ ความปลอดภัยในการใช้
งานรหัสคิวอาร์ [2] ซึ่ งกล่าวถึงภาพรวมของความปลอดภัยในการใช้งาน
รหัสคิวอาร์ รู ปแบบการโจมตีที่เกิ ดขึ้นโดยการแก้ไขข้อมูลที่อยูใ่ นรหัส
คิ ว อาร์ และการออกแบบรหั ส คิ ว อาร์ เพื่ อ การใช้ ง านอย่า งปลอดภัย
นอกจากนี้ Bani-Hani และคณะ ได้ เ สนอการสร้ า งระบบเพื่ อ ความ
ปลอดภัยของรหัสคิวอาร์ [3] โดยการเข้ารหัสข้อความก่ อนที่จะทาการ
สร้างรหัสคิวอาร์ดว้ ยวิธีการเข้ารหัสแบบกุญแจอสมมาตรอีกทั้งยังทาการ
ตรวจสอบความน่ าเชื่ อถื อของข้อความเพื่อป้ องกันภัยคุกคาม เช่ น ฟิ ชชิ ง
(Phishing) ฟาร์ มมิ่ง (Pharming) และคาสัง่ ที่สามารถสัง่ ให้อุปกรณ์ทางาน
สาหรับงานวิจยั ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของการส่ งข้อมูล Sen และคณะ
ได้เสนอกล่ าวถึ งการส่ งข้อมูลระหว่างผูใ้ ช้งานอุปกรณ์ สื่ อสารเคลื่ อนที่
[4] โดยจะทาการเข้ารหัสข้อความด้วยวิธีการแบบกุญแจสมมาตร ซึ่งผูใ้ ช้
สามารถเลือกอัลกอริ ทึม AES หรื อ RC4 และใส่ กุญแจได้ดว้ ยตนเองด้วย
แล้วทาการสร้ างเป็ นรหัสคิวอาร์ เพื่ อส่ งให้ผูใ้ ช้อีก คน ส่ วนผูใ้ ช้ที่ได้รับ
รหัสคิวอาร์เมื่อต้องการถอดรหัสข้อความต้องใส่กุญแจด้วยตัวเอง
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นอกจากนี้ รหัสคิวอาร์ ยงั ได้ถูกนามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่ หลายดังจะ
เห็ นได้จากการประยุกต์ใช้ รหัสคิวอาร์ กบั ระบบการจัดการสารสนเทศ
ห้องปฏิ บตั ิก ารวิทยาศาสตร์ [5] คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่ งเป็ นระบบที่ เก็บ URL ของระบบไว้ใน
รหัสคิวอาร์ และทาการแจกจ่ายให้ผเู ้ กี่ยวข้องกับการทดสอบตัวอย่างเพื่อ
ลดความผิดพลาดจากการกรอก URL เพื่อเข้าใช้งานระบบ
จากงานวิจยั ที่ก ล่ าวมาข้างต้นพบว่าได้มีการประยุกต์ใช้งานรหัสคิ ว
อาร์ และการวิจยั เพื่อความปลอดภัย อย่างไรก็ตามยังไม่มีการประยุกต์ใช้
การเข้ารหัสแบบกุญแจสมมาตรและถอดรหัสข้อความโดยผูใ้ ช้ไม่มีส่วน
เกี่ ยวข้องกับการจดจากุ ญแจเพื่อเข้าหรื อถอดรหัสผ่านอุ ปกรณ์ สื่ อสาร
เคลื่ อ นที่ ดัง นั้ น งานวิ จ ัย นี้ จึ ง น าเสนอ ระบบเข้ารหั ส ข้อ ความชนิ ด
ตัว อัก ษรส าหรั บ รหั ส คิ ว อาร์ (Character-based Encryption System for
Quick Response Code หรื อ CES4QR)

2. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 รหัสคิวอาร์
รหั ส คิ ว อาร์ หรื อ QR Code (Quick Responsible Code) คื อ บาร์ โค้ด
สองมิ ติ สามารถอ่ า นข้อ มู ล ที่ ถู ก บรรจุ อ ยู่ด้ ว ยอุ ป กรณ์ ที่ ร องรั บ เช่ น
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่ อนที่ ที่ ติดตั้งโปรแกรมอ่านรหัสคิวอาร์ รหัสคิวอาร์
สามารถบรรจุขอ้ มูล ตัวอักษร (Alphanumeric) ไบนารี (Binary) และ คัน
จิ (Kanji)ได้มีการนารหัสคิวอาร์ มาทาการเก็บข้อมูล URL ซึ่ งเป็ นข้อมูล
ชนิ ดตัวอักษรชนิ ดหนึ่ งเพื่อลดความผิดพลาดในการกรอก URLโดยผูใ้ ช้
และช่ ว ยลดเวลาในการพิ ม พ์ รหั ส คิ วอาร์ ส ามารถอ่ านข้อ มู ล ได้แ ม้มี
บางส่ วนเสี ยหาย โดยมี โครงสร้ างดังภาพ Finder pattern ทาหน้าที่ ระบุ
ตาแหน่ งและพิกดั เพื่อถอดรหัส ส่ วนสี เทา Format information คื อส่ วน
เก็บข้อมูลสาหรับตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูล ส่วนที่เหลือ
คือ Encode data ส่วนสาหรับเก็บข้อมูล

เดียวในการเข้าและถอดรหัสข้อความตัวอย่างขั้นตอนวิธี เช่ น AES DES
RC4 และBlowfish และการเข้ารหัสด้วยวิธีแบบกุญ แจอสมมาตร เป็ น
การใช้กุญแจสองดอกในการเข้าและถอดรหัสข้อความตัวอย่างขั้นตอนวิธี
เช่น RSA DSA และECDH
สาหรับขั้นตอนการเข้ารหัสแบบ AES จะทาการเข้ารหัสข้อความเป็ น
บล็อค ขนาดบล็อคละ 128 บิต ใช้กุญแจขนาด 128 192 และ 256 บิต ใน
การเข้ารหัสและถอดรหัสข้อความโดยมีการทางานวนซ้ าขึ้นอยูก่ บั ขนาด
ของกุญแจที่ใช้ในการเข้าและถอดรหัส [6]
ส่วนการเข้ารหัสด้วยกุญแจแบบอสมมาตรที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายคือ
RSA ซึ่ งพัฒนาโดย Ron Rivest Adi Shamir และ Leonard Adleman โดย
เป็ นการเข้ารหัสที่ใช้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ มอดุลาร์ เข้ามาเกี่ ยวข้อง โดย
กุญแจจะถูกสุ่ มขึ้ นมาด้วยจานวนเฉพาะขนาดที่ใหญ่มากซึ่ งถูกแบ่งเป็ น
สองชุด: กุญแจส่ วนตัว (Private Key) และกุญแจสาธารณะ (Public Key)
แล้วทาการเข้ารหัสโดยใช้กุญแจส่ วนตัวหรื อกุญแจสาธารณะ [7]

3. ระบบการเข้ ารหัสและถอดรหัสข้ อความสาหรับรหัสคิวอาร์
ในการออกแบบโมดูลการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อความสาหรับรหัส
คิ วอาร์ จะค านึ งถึ ง ความปลอดภัยและความถูกต้องสมบูรณ์ ของข้อมูล
เป็ นหลัก ซึ่ งในที่น้ ี ข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสแล้วเมื่อถูกถอดรหัสก็จะได้ขอ้ มูล
ที่มีความสมบูรณ์ดงั เดิม

3.1 ระบบ CES4QR
ระบบ CES4QR มี การทางานหลัก 2 ส่ วน คื อ GenQR และ ScanQR
ดังรู ปที่ 2 และอธิบายการทางานได้ดงั นี้
1) GenQR คือขั้นตอนการสร้างรหัสคิวอาร์ โดยการเข้ารหัสข้อความ
(plaintext) ด้ว ยวิ ธี ก ารแบบกุ ญ แจสมมาตรด้ว ยอัล กอริ ทึ ม AES ด้ว ย
กุญแจขนาด 128 บิต ก่อนจะทาการสร้างรหัสคิวอาร์
2) ScanQR คื อขั้น ตอนการอ่านรหัสคิ วอาร์ โดยการอ่านรหัสคิ วอาร์
แล้วทาการถอดรหัสเพื่อให้ ได้ขอ้ ความด้วยวิธีการแบบกุญแจสมมาตร
ด้วยอัลกอริ ทึม AES ด้วยกุญแจขนาด 128 บิต
GenQR

PC

Request for GenQR
QR Code

รูปที่ 1 โครงสร้ างรหัสคิวอาร์

2.2 วิทยาการเข้ ารหัสลับ (Cryptography)
วิทยาการการเข้ารหัสลับ คื อศาสตร์ ที่ว่าด้วยการอาพรางข้อมูล โดย
การเข้ารหัสเพื่อไม่ให้ผอู้ ื่นสามารถอ่านได้โดยง่ายโดยการดาเนิ นการเข้า
และถอดรหัสนั้น จาเป็ นต้องมีกุญแจ (Key) ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
คือการเข้ารหัสด้วยวิธีการแบบกุญแจสมมาตร โดยใช้กุญแจเพียงดอก

CES4QR
Server

ScanQR
Request for Key
Key

Mobile
Device

รู ปที่ 2 ระบบหลักของ CES4QR
สาหรั บ กระบวนการในการสร้ างรหัสคิ วอาร์ แสดงดังรู ปที่ 3 และ
ขั้นตอนการทางานอธิ บายได้ดงั นี้
1) ผูใ้ ช้ส่งข้อความต้นฉบับไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อสร้างรหัสคิวอาร์
2) เซิร์ฟเวอร์ทาการสร้างกุญแจ (AES Key) สาหรับการเข้ารหัส
3) เซิ ร์ฟเวอร์ ทาการเก็บกุญแจไว้ในฐานข้อมูล
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4) เซิร์ฟเวอร์ทาการเข้ารหัสข้อความด้วยอัลกอริ ทึม AES
5) เซิร์ฟเวอร์ทาการสร้างรหัสคิวอาร์ดว้ ยข้อความที่ถูกเข้ารหัส
6) เซิร์ฟเวอร์ส่งรหัสคิวอาร์ ที่สร้างให้แก่ผใู้ ช้
ส าหรั บ กระบวนการในการอ่ านรหั ส คิ วอาร์ แสดงดังรู ป ที่ 4 และ
ขั้นตอนการทางานอธิบายได้ดงั นี้
1) ผูใ้ ช้ทาการติดตั้งโปรแกรม CES4QR Reader
2) ผูใ้ ช้ทาการสแกนรหัสคิวอาร์ แล้วโดยใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
และอุป กรณ์ สื่ อ สารเคลื่ อนที่ จ ะท าการส่ งข้อความของรหั ส คิ ว
อาร์(QR-Message)ไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อร้องขอกุญแจ
3) เซิร์ฟเวอร์ทาการดึงกุญแจมาจากฐานข้อมูล
4) เซิ ร์ฟเวอร์ เข้ารหัสกุญแจ(AES Key) ด้วยอัลกอริ ทึม RSA โดยใช้
กุญแจส่วนตัว
5) เซิร์ฟเวอร์ ส่งกุญแจที่ถูกเข้ารหัสไปยังอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
6) อุป กรณ์ สื่ อสารเคลื่ อนที่ ท าการถอดรหัส กุญ แจด้วยอัล กอริ ทึ ม
RSA โดยใช้กุญแจสาธารณะของเซิร์ฟเวอร์
7) อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่นากุญแจที่ได้มาทาการถอดรหัสข้อความ
ของรหัสคิวอาร์ขอ้ ความต้นฉบับด้วยอัลกอริ ทึม AES เพื่อให้ได้มา
ซึ่งข้อความต้นฉบับ

4. การพัฒนาระบบ
4.1 สภาพแวดล้ อมการพัฒนาและทดสอบระบบ
ระบบ CES4QR พัฒนาขึ้นด้วยภาษาจาวา โดยรับส่ งข้อมูลผ่าน socket
การสร้างและอ่านรหัสคิวอาร์ ใช้ไลบรารี ของ com.google.zxing ส่ วนการ
เข้ารหัสข้อมูลใช้ไลบรารี ของ javax.cryptoโดยมีข้ นั ตอนวิธีในการสร้ าง
และอ่านรหัสคิวอาร์ดงั รู ปที่ 5 และ 6 ตามลาดับ

4.2 ตัวอย่ างการทางานของระบบ CES4QR
การใช้ระบบ CES4QR ได้ทาการทดสอบกับ ระบบจัดการสารสนเทศ
ห้ องปฏิ บตั ิ ก ารหน่ วยเครื่ องมื อกลาง คณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัยสงขลานคริ นทร์ โดยนาข้อมู ลผลการวิเคราะห์ ตวั อย่างท าการเข้ารหั ส
แล้วสร้างเป็ นรหัสคิวอาร์ เพื่อส่ งให้ลูกค้าผูร้ ้ องขอการวิเคราะห์ผลโดยมี
ขั้นตอนการทางานดังนี้

4.2.1 ขั้นตอนการสร้ างรหัสคิวอาร์
เมื่อเจ้าหน้าที่ทาการบันทึกผลการทดลองลงในฐานข้อมูลแล้ว ระบบ
จะนาข้อมูลผลการทดสอบมาทาการเข้ารหัสแล้วบันทึกใว้ในฐานข้อมูล
โดยมีตวั อย่างข้อมูลดังตารางที่ 1 และใช้กุญแจ “ftz05:i.Nr;tpgds” ในการ
เข้ารหัสข้อความ ดังตารางที่ 1.ก

4.2.2 ขั้นตอนการส่ งอีเมล์
หลังจากได้ทาการเข้ารหัสข้อความต้นฉบับแล้วระบบจะทาการนา
ข้อความไซเฟอร์ มาทาการสร้างรหัสคิวอาร์ ผลลัพธ์ดงั ตารางที่ 1.ข แล้ว
ส่งอีเมลล์ไปยังผูข้ อรับบริ การวิเคราะห์ตวั อย่างรับทราบ
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รู ปที่ 4 ขั้นตอน ScanQR
Algorithm createQR(plain_text, key_lenght)
1: key = GenerateKey(key_lenght)
2: cipher_text = EncryptAES(plain_text, key)
3: StoreCipherAndKey(cipher_text, key) //store to database
4: qr_message = CreateQRMessage(cipher_text)
5: qr_code = Encode(qr_message)
รู ปที่ 5 ขั้นตอนวิธีการสร้ างรหัสคิวอาร์
Algorithm scanQR (qr_code, user_id)
1: CheckUserAndQR(user_id, qr_code)
2: qr_message = Decode(qr_code)
3: cipher_text = getCipher(qr_message)
4: key = DecryptRSA(getKey(CES4QR_Server), public_key)
5: plain_text = DecryptAES(cipher_text, key)
รู ปที่ 6 ขั้นตอนวิธีการอ่านรหัสคิวอาร์
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ก.ข้อความต้นฉบับ
เรี ยน : บริ ษทั กรี นรี เวอร์พาเนล (ประเทศไทย) จากัด
แบบฟอร์มขอรับบริ การเลขที่ : 530001
รหัสปฏิบตั ิการ : 53-0001
รายการวิเคราะห์ : ค่ามาตรฐาน : ปริ มาณ
สี : ≤ 5 Pt-Co : 1
ซัลเฟต : ≤ 200 mg/L : 1
ความเป็ นกรด-ด่าง (pH) : 7.0-8.5 : 1
เหล็ก : ≤ 0.5 mg/L : 1
ความขุ่น : ≤ 5 NTU : 1
คลอไรด์ : ≤ 250 mg/L : 1
ปริ มาณมวลสารที่ละลายในน้ า (TDS) : ≤ 600 mg/L : 1
สารพิษอื่นๆ เช่น สารหนู สารตะกัว่ : ต้องไม่มี : 1
ความกระด้าง (CaCO3) : ≤ 300 mg/L : 1
ไนเตรต : ≤ 45 mg/L : 1
ข.รหัสคิวอาร์ QR Code ค.ผลลัพธ์การอ่านรหัสคิวอาร์ ฝั่งผูใ้ ช้บริ การ

ตารางที่ 1 ตัวอย่างข้อมูล

4.2.3 ขั้นตอนการถอดรหัส
เมื่ อ ผู้ใ ช้ท าการใช้อุ ป กรณ์ สื่ อ สารเคลื่ อนที่ ส แกนรหัส คิ วอาร์ ผ่าน
โปรแกรม CES4QR Reader (QR-LIMS version) โปรแกรมจะร้ อ งขอ
กุญแจจากเซิร์ฟเวอร์เพื่อทาการถอดรหัสข้อความ ผลลัพธ์ดงั ตารางที่ 1.ค

5. ผลการศึกษาและบทสรุป
จากการศึกษาระบบการเข้ารหัสข้อความสาหรับรหัสคิวอาร์ โดยสุ่ ม
ตัวอย่างข้อมูล 20 ชุ ดทาการทดลองชุดละ 5 ครั้ง พบว่าการแปลรหัสคิว
อาร์ จากรหัสคิวอาร์ ซ่ ึ งข้อมูลไม่ถูกเข้ารหัสและรหัสคิวอาร์ ซ่ ึ งข้อมูลได้
ถู ก เข้ารหัสนั้น ไม่ มีค วามแตกต่าง แต่ก ารอ่านรหัส คิ วอาร์ ซ่ ึ งข้อมู ล ถู ก
เข้ารหัสนั้นใช้เวลามากขึ้น ประมาณ 75% เมื่ อเทียบกับ การอ่านรหัสคิ ว
อาร์ซ่ ึงข้อมูลไม่ถูกเข้ารหัสโดยเวลาที่เพิ่มขึ้นคือเวลาที่ใช้ในการถอดรหัส
ข้อความ ดังแสดงในรู ปที่ 7 อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากข้อมู ล ที่ ใช้ในการ
ทดสอบเป็ นข้อมูลเฉพาะสาหรับ ผูข้ อรับบริ การวิเคราะห์ตวั อย่างเท่านั้น
ไม่สามารถเผยแพร่ ให้ผไู้ ม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เมื่อต้องแลกกับการที่ขอ้ มูลไม่
ถูกดัดแปลงเห็นได้ว่าความปลอดภัยของข้อมูลสาคัญกว่าดังนั้นการที่ใช้
เวลาอ่านรหัสคิ วอาร์ เพิ่มขึ้น 75% หรื อประมาณ 75 มิลลิวินาที เพื่อแลก
กับความปลอดภัยของข้อมูลถื อได้ว่าเหมาะสม โดยการประยุกต์ใช้กบั
ระบบ QR-LIMS สามารถป้ องกันการถูกปลอมแปลงรหัสคิวอาร์ได้ดี

รู ปที่ 7 ระยะเวลาการแปลรหัสคิวอาร์
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