บทที่ 2
สรุปสาระสําคัญจากเอกสารที่เกี่ยวของ
ในการพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบลายนิ้วมือ เพื่อตรวจสอบการมาปฏิบัติงานของบุคลากร
และสงรายงานผานอีเมลแบบอัตโนมัติ ไดทําการศึกษาทฤษฎีและหลักการตางๆที่สามารถนํามา
ประยุกตเขากับงานได โดยแบงออกเปนหัวขอตางๆ ไดดังตอไปนี้
2.1) การพิสูจนตัวตนโดยใชเทคโนโลยีการสแกนลายนิ้วมือ (Biometrics)
2.2) เทคโนโลยี Biometrics
2.3) เทคโนโลยีการเปรียบเทียบลายนิ้วมือ
2.4) การผลิตซอฟตแวรแบบตัวตนแบบ (Prototyping Development)

2.1) การพิสูจนตัวตนโดยใชเทคโนโลยีการสแกนลายนิ้วมือ (Biometrics)
การระบุตัว บุคคลดว ยการใชลายนิ้ว มือนั้นไดรับความนิยมอยางแพรหลายในปจ จุบัน
เพราะผิวหนังนิ้วมือของคนเราที่ประกอบดวยสวนที่เปนรอง (Furrow) และสวนที่เปนเสนหรือสัน
(Ridge) ที่เราเรียกรวมกันวาลายนิ้วมือ ซึ่งมีความเปนเอกลักษณเฉพาะบุคคลและมีความคงสภาพ
ไมเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ลายนิ้วมือสามารถนํามาตรวจสอบและประมวลผลไดงายและรวดเร็ว
อีกทั้งโครงสรางลายนิ้ว มือมีความซับซอนยากตอการซ้ําซอนกับบุคคลอื่น ซึ่งทําใหการระบุตัว
บุค คลโดยการใชลายนิ้วมือเปนวิธีก ารตรวจสอบทางชีว มาตรที่งายกวาวิ ธีชีวมาตรวิธีอื่น ๆใน
ปจจุบัน
เทคโนโลยีชีว ภาพ หรือ Biometric คือการผสมผสานเทคโนโลยีทางดานชีวภาพและ
ทางการแพทย กับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรเขาดวยกัน โดยการตรวจวัดคุณลักษณะทางกายภาพ
(Physical Characteristics) และลักษณะทางพฤติกรรม (Behaviors) ที่เปนลักษณะเฉพาะของแตละ
คนมาใชใ นการระบุตัว บุคคลนั้นๆ แลวนําสิ่งเหลานั้นมาเปรียบเทียบกับคุณลัก ษณะที่ไดมีการ
บันทึกไวในฐานขอมูลกอนหนานี้ เพื่อใชแยกบุคคลนั้นจากบุคคลอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช
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ในการตรวจสอบบุคคลคนนั้น ในกรณีที่ อาจเปน ผูตองสงสัยในการละเมิด กฎหมายไดอีก ดว ย
คุณลักษณะทางกายภาพของคนเรานั้นสวนใหญจะไมเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ในขณะที่พฤติกรรม
อาจมีก ารเปลี่ยนแปลงได จึงทําใหการพิสูจนบุคคลโดยการใชลักษณะทางกายภาพนั้น มีค วาม
นาเชื่อถือมากกวา ตัวอยางของคุณลักษณะทางกายภาพที่นิยมนํามาใช ไดแก ลายนิ้วมือ มานตา
ชองตาดํา ฝามือ และรูปหนา เปนตน
เสียงพูด หรือการลงลายมือชื่อ การใชแปนพิมพ ซึ่งจัดเปนคุณลักษณะทางพฤติกรรมของ
บุคคล ที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลาและการเรียนรู มีขอดีอยางหนึ่งของการใช Biometric
ประเภทนี้ก็คือ ใชงาย เปนที่ยอมรับของผูใช และมีอัตราเสี่ยงตอการติดเชื้อต่ํา เนื่องจากไมตองนํา
อวัยวะที่ไวตอการติดเชื้อ (เชน ดวงตา)ไปสัมผัสกับอุปกรณที่ใชในการอานขอมูล B io me tr ic s
2.2 เทคโนโลยี Biometrics
Biometrics (ไบโอเมตริกซ) หรือ Biometry มีการนํามาใชกันตั้งแตอดีต โดยเปนศาสตร
ดานหนึ่งในการนําเอาวิธีก ารทางคณิต ศาสตร หรือวิธีการทางสถิติ มาใชในการวิเคราะหแกไข
ปญหาทางดานชีว วิทยาตางๆ เชน การใชวิธีทางสถิติวิเคราะหผลกระทบของมลพิษ ที่มีผลตอ
สุขภาพของบุคคล, การวิเคราะหขอมูลสภาพอากาศที่มีผลตอการเพาะปลูก เปนตน แตความหมาย
ของ Biometrics ซึ่ งเป น ศาสตรที่ เกี่ย วขอ งกับ การใชก ระบวนการ ในการระบุตัว บุค คลหรื อ
ตรวจสอบตัว บุคคลโดยอัตโนมัติ คือการใชลักษณะทางกายภาพ ที่แตกตางกันแตละบุคคล เชน
รูปแบบของลายนิ้วมือ(Fingerprint) , รูปลักษณข องมือ (Hand Geometry), ลักษณะของเรติน า
(Retina Pattern), ลักษณะของมานตา (Iris Pattern) รูปลักษณใบหนา (Facial) เปนตน หรือใช
ลักษณะทางพฤติกรรมของแตละบุคคล เชน เสียง (Voice) , เอกลัก ษณในการพิมพ (Keystroke
Dynamics), ลักษณะทาทางในการเดิน (Gait recognition) เปนตน

รูปที่ 2.1 ลักษณะตางๆ ทางดานชีวภาพของคน
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กระบวนการที่ทํ าให ร ะบบคอมพิว เตอร สามารถระบุบุ ค คลไดโ ดยอัต โนมัติ คือ การ
เลีย นแบบพฤติก รรมของมนุษ ย มนุ ษ ย ใ ชวิธี ก ารทางไบโอเมตริก ซ ในการระบุ ตั ว บุค คลอยู
ตลอดเวลา นั่นคือ ใชลักษณะจําเพาะทางรูปราง ใบหนา น้ําเสียง หรือกลิ่น ของแตละบุคคลในการ
ระบุวาคนที่เราพบเปนคนที่เรารูจักหรือไม ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาไบโอเมตริกซ เปนรูปแบบหนึ่ง
ของปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence)
การระบุตัวบุคคลโดยใชไบโอเมตริกซ สามารถนํามาประยุกตใชงานไดทั้งในภาครัฐบาล
และภาคเอกชน เชน งานทางดานรักษาความปลอดภัย, ชวยผูรักษากฎหมายในการจับตัวผูกระทํา
ผิด, ชวยในการตรวจสอบผูใชงานของระบบเครือขายคอมพิวเตอร , การจัดการระบบบริหารงาน
บุคคล (เชน งานตรวจสอบเวลาการทํางาน), ชวยในการตรวจสอบตัวบุคคลในการซื้อขายสินคา
ผานทางอินเทอรเน็ต, การจัดการเรื่องการพิสูจนตัวบุคคลของสถาบันการเงิน เปนตน
ไบโอเมตริกซสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ การใชลัก ษณะทางกายภาพ
(Physiological Biometrics) และการใชลักษณะทางพฤติกรรม (Behavioural Biometrics) ในการ
ระบุตัวบุคคล
ลักษณะทางกายภาพ (Physiological Biometrics)
-

ลายนิ้วมือ Fingerprint
ลักษณะใบหนา Facial Recognition
ลักษณะของมือ Hand Geometry
ลักษณะของนิ้วมือ Finger Geometry
ลักษณะใบหู Ear Shape
Iris และ Retina ภายในดวงตา
กลิ่น Human Scent

ลักษณะทางพฤติกรรม (Behavioural Biometrics)
-

การพิมพ Keystroke Dynamics
การเดิน Gait Recognition
เสียง Voice Recognition
การเซ็นชื่อ Signature
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กระบวนการในการตรวจสอบ หรือระบุตัวบุค คลดวย Biometrics ไมวาจะเปน การใช
ลักษณะเฉพาะแบบใดก็ตาม จะมีขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. ผูใชระบบตองใหตัวอยาง (Samples) ของลักษณะทางไบโอเมตริกซ ที่จะใช หรือเปน
การลงทะเบียนเริ่มตนกอนที่จะทําการใชระบบ
2. ตัวอยางทางไบโอเมตริกซที่ถูกเก็บมาในขั้นตอนแรก จะถูกทําการแปลงและจัดเก็บ
ใหเปนแมแบบ (Template) ที่จะใชในการเปรียบเทียบ
3. เมื่อผูใ ชตองการที่จ ะใชระบบ ระบบจะตรวจสอบ หรื อระบุผูใ ช โดยทําการเก็ บ
ตัวอยางทาง ไบโอเมตริกซ ของผูใชและทําการเปรียบเทียบกับ แมแบบ (Template) ที่เก็บไว แลว
ทําการตรวจสอบความเหมือนของตัวอยางกับแมแบบ จากนั้นก็จะทําการอนุญาต หรือปฏิเสธ การ
เขามาใชงานระบบของผูใช
เรียกขั้นตอนที่ 1 และ 2 วาเปนขั้นตอนของการลงทะเบียน (Enrolment) ซึ่งจะเปนการทํา
เพี ย งครั้ ง เดี ย ว ก อ นการที่ จ ะเริ่ ม ใช ง าน ส ว นขั้ น ตอนที่ 3 เป น กระบวนการตรวจสอบ
(Authentication) หรือ ระบุตัวผูใช (Identification) ซึ่งผลของการตรวจสอบหรือระบุตัวผูใชนี้มีผล
ออกมาได 4 กรณีดังนี้
1. Correct Accept : อนุญาตใหผูใชที่มีสิทธิใชระบบ เขาใชระบบ
2. Correct Reject : ปฏิเสธผูที่ไมมีสิทธิใชระบบ
3. False Accept : อนุญาตใหผูที่ไมมีสิทธิ เขาใชระบบ จํานวนของ False Accept ถา
คํานวณออกมาเปนเปอรเซนต จะเรียกวา อัตราการอนุญาตผิดพลาด (False Accept Rate หรือ FAR)
4. False Reject : ปฏิเสธผูใชที่มีสิทธิใ ชระบบ ไมใ หเขาใชระบบ จํานวนของ False
Reject ถาคํานวณออกมาเปนเปอรเซนต จะเรียกวา อัตราการปฏิเสธผิดพลาด (False Reject Rate
หรือ FRR)

2.3 เทคโนโลยีการเปรียบเทียบลายนิ้วมือ
การตรวจสอบตั ว บุ ค คล (Authentication / Verification) กั บ การระบุ ตั ว บุ ค คล
(Identification / Recognition) โดยใชไบโอเมตริกซนั้น มีความหมายและขั้นตอนแตกตางกัน การ
ตรวจสอบตัวบุคคลเปนกระบวนการที่ทําการตรวจสอบบุคคลผูที่มีสิทธิ ในการเขาใชระบบวาเปนผู
นั้น จริง การตรวจสอบทําไดโดยการเปรียบเทียบตัว อยางทางไบโอเมตริก ซ (เชน ลายนิ้ว มือ,
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เสียงพูด เปนตน ขึ้นอยูกับลักษณะทางไบโอเมตริกซที่ใชเปนเกณฑ) กับขอมูลแมแบบ (Template)
ที่บุคคลนั้นมีอยูในระบบ (ขอมูลแมแบบไดมาตั้งแตการเริ่มลงทะเบียน หรือ Enrolment กอนการใช
ระบบ) ดังนั้นจึงเปนการเปรียบเทียบเพียงครัง้ เดียว ก็จะไดผลลัพธวาอนุญาตหรือปฏิเสธ
สวนการระบุตัวบุคคลนั้นระบบจะตองทําการเปรียบเทียบตัวอยางทางไบโอเมตริกซ กับ
ฐานขอมูลแมแบบทั้งหมด หรือเกือบทั้งฐานขอมูล เพื่อระบุวาบุคคลนั้นเปนบุคคลใด ทําใหตองเสีย
ทรัพยากรและเสีย เวลามากกวาการตรวจสอบตัว บุคคล อีกทั้งจํานวนขอมูลแมแบบที่เก็บอยูใ น
ฐานขอมูลมีผลโดยตรงตอประสิทธิภาพ และโอกาสในการเกิดความผิดพลาดในการระบุตัวบุคคล
ดังที่ Daugman J. ไดเสนอสูตรในการหาความสัมพันธระหวางจํานวนของฐานขอมูลแมแบบ กับ
โอกาสในการเกิดขอผิดพลาด ดังตอไปนี้
Pn = 1 - ( 1 - Pi ) ^ N
Pn คือ ความนาจะเปนของการเกิด False Acceptance หลังจากการคนหาทั้งฐานขอมูล
แมแบบ
Pi คือ ความนาจะเปนของการเกิด False Acceptance ของการตรวจสอบตัวบุคคลเพียงครั้ง
เดียว
N คือ ขนาดของฐานขอมูลแมแบบ
^ หมายถึง ยกกําลัง
ดังนั้นความนาจะเปนของการเกิดการผิดพลาดในการระบุตัวบุคคลจะแปรผันเพิ่มขึ้นอยาง
Exponential ตามขนาดของฐานขอมูลแมแบบ ตัวอยางเชน ถาระบบมีความถูกตองในการตรวจสอบ
ตัวบุคคล (Pi) ประมาณ 99% และมีขนาดของฐานขอมูลแมแบบอยู 100 แมแบบ ดังนั้นความนาจะ
เปนของการเกิด False Acceptance หลังจากการคนหาทั้งฐานขอมูลแมแบบจะเทากับ
Pi = 0.01
N = 100
Pn = 1 - ( 1 - 0.01 ) ^ 100 = 0.6339
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ถาฐานขอมูลแมแบบมีขนาด 500 คา Pn จะเทากับ
Pn = 1 - ( 1 - 0.01 ) ^ 500 = 0.9934
ถาฐานขอมูลแมแบบมีขนาด 5000 คา Pn จะเทากับ
Pn = 1 - ( 1 - 0.01 ) ^ 5000 = 0.9999
จากสูตรขางตน มีนัยสําคัญคือการนําไบโอเมตริกซมาใชในการตรวจสอบตัวบุคคล จึงเปน
การงาย และมีความแมนยํา มากกวาการใชไบโอเมตริกซในการระบุตัวบุคคล ดังนั้นการนําเอาไบ
โอเมตริกซไปใชงานจึงตองพิจารณาในเรือ่ งความเหมาะสม ประสิทธิภาพ และเวลาที่ใชกับงาน
2.3.1 การใชลายนิ้วมือในการระบุตัวบุคคล
ลายนิ้วมือของแตละคน เริ่มปรากฏขึ้นตั้งแตอยูในชวงอายุ 3 ถึง 4 เดือนในครรภมารดา ซึ่ง
เปนผิวหนังสวนที่มีรอง (Furrow) และมีสัน (Ridge) เอาไวใชสําหรับอํานวยความสะดวกในการ
หยิบจับสิ่งของ สันและรองที่ปรากฏนี้มีคุณลักษณะที่สําคัญสองประการ คือ ไมมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบตามกาลเวลา (แตอาจเปลี่ยนขนาดได) และ การมีรูปแบบเฉพาะในแตละคน
ลายนิ้วมือไมเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Permanence) ตั้งแตแรกเกิด จนกระทั่งวันที่เราตาย แต
อาจเปลี่ยนแปลงขนาดไดตามขนาดรางกาย
การที่ลายนิ้วมือมีรูปแบบเฉพาะในแตละคน (Individuality) เปนคุณสมบัติที่สําคัญของ
ลายนิ้วมือนั้น ตั้งแตเริ่มมีการใชเก็บและเปรียบเทียบลายนิ้วมือโดยใชวิธีสมัยใหม ซึ่งไดกระทํามา
นานแลว ยังไมมีการตรวจพบวามีการเหมือนกันของลายนิ้วมือ อีกทั้งถาจะอธิบายดวยหลักการทาง
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ก็มีการศึกษาของ Sir Francis Galton (1892) ซึ่งไดประมาณไววา
โอกาสที่คนสองคนจะมีลายนิ้วมือเหมือนกันนั้นมีความนาจะเปนอยูที่ 1/64,000,000,000 ซึ่งเปน
การประเมินคาโดยใชการแบงรายละเอียดรูปแบบของลายนิ้วมือออกเปนสวนๆ และหาความนาจะ
เปนของการซ้ํากันของแตละสวนนั้น แลวนําความนาจะเปนของแตละสวนมาคูณกันเพื่อหาความ
นาจะเปนทั้งหมด ทาน Sir Francis Galton นี้เปนผูที่เริ่มทําการวิจัยอยางจริงจังกับลายนิ้วมือ และถือ
วาเปนบุคคลแรกที่ศึกษาถึงการใชลายนิ้วมือในการระบุตัวบุคคล เปนบุคคลแรกที่ทําการพิสูจนวา
ลายนิ้ ว มื อ ของแต ละคนมีลั ก ษณะเฉพาะ (Individuality) และไม มีก ารเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบ
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(Permanence) อีกทั้งยังเปนผูที่กําหนดและแบงแยกประเภทของรูปแบบลายนิ้วมือที่ใชกันอยูจนถึง
ปจจุบัน
ลายนิ้วมือของแตละคนนั้นมีลักษณะเฉพาะที่ไมเหมือนกัน คูแฝดแท (Identical Twin) ก็ยัง
มีลายนิ้วมือที่แตกตางกัน (แตมีรูปแบบ DNA เหมือนกัน !) รูปแบบของลายนิ้วมือนั้นมีลักษณะ
ความคลายกันของคนภายในครอบครัว หรืออาจจะกลาวไดวา รูปแบบของลายนิ้วมือมีการถายทอด
กันทางพันธุกรรม ซึ่งรูปแบบของลายนิ้วมือ สามารถแบงออกไดเปนประเภทใหญๆ ได 3 ประเภท
คือแบบลายกนหอย (Whorl) , ลายมัดหวาย (Loop) และ ลายโคง (Arch) ดังรูปที่ 2.2
ลายกนหอย (Whorl)

ลายมัดหวาย (Loop)

ลายโคง (Arch)

รูปที่ 2.2 ลักษณะของลายนิ้วมือ
ระบบการตรวจสอบลายนิ้วมือที่ใชกันอยูในปจจุบันจะมีลักษณะการทํางานดังรูปที่ 7 นั่น
คือ เมื่อทําการสแกนลายนิ้วมือแลว ระบบจะจดจําภาพลักษณะลายนิ้วมือไว จากนั้นจะนําภาพที่ได
จากการสแกนไปตรวจสอบกับภาพที่อยูฐานขอมูลวาตรงกันหรือไม ถาพบวาตรงกันก็ใหจัดการใน
สวนตอไปได

รูปที่ 2.3 รูปแบบของการตรวจสอบลักษณะลายนิ้วมือ
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รูปแบบลายนิ้วมือ สามารถแบงยอยใหละเอียดขึ้นไปไดเปน ลายมัดหวายเอียงขวา (Right
Loop) , ลายมัดหวายเอียงซาย (Left Loop) , ลายโคงสูงแบบกระโจม (Tented Arch) เปนตน
ลายนิ้ว มือแบบลายกน หอย (Whorl) มีประมาณ 30% ลายนิ้ว มือแบบลายมัด หวาย (Loop) มี
ประมาณ 65% และลายนิ้วมือแบบลายโคง (Arch) มีประมาณ 5% การแบงลายนิ้วมือออกเปนหลาย
ประเภท เพื่อวัตถุประสงคในการเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบลายนิ้วมือ แตไมไดเปนสิ่งที่ใช
ในการบอกความเหมือน หรือความแตกตางระหวางลายนิ้ว มือ แตเปน การใชลัก ษณะของสัน
(Ridge) ของลายนิ้วมือเชน การสิ้นสุดของสัน (Ridge Ending), สันแบบลายจุด (Dots) , สันที่แตก
แขนง (Bifurcations) หรือรูปแบบตางๆของสันที่เกิดขึ้น เปนสิ่งที่ใชในการเปรียบเทียบลายนิ้วมือ
ตัวอยางอุปกรณที่ใชในการเก็บตัวอยางลายนิ้วมือ (Fingerprint Scanner)
อุปกรณที่ใชสแกนลายนิ้วมือในปจจุบันมีราคาถูกลงมาก และมีแนวโนมที่จะมีราคาลดลง
อยางตอเนื่อง ทัง้ นี้เนื่องมาจากความแพรหลาย และการประยุกตใชลายนิ้วมือกันในงานดานตางๆ
มากขึ้น ราคาเครื่องสแกนลายนิ้วมือสวนใหญมีราคาต่ํากวา 10,000 บาท อุปกรณที่ใชในการเก็บ
ตัวอยางลายนิ้วมือ มีอยูหลายประเภท เชน
อุปกรณที่ใชในการเก็บตัวอยางลายนิ้วมือ มีอยูหลายประเภท เชน

คียบอรดที่มีเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือขนาดเล็ก

รูปที่ 2.4 อุปกรณที่ใชในการเก็บตัวอยางลายนิ้วมือ
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2.4 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบจําลองน้ําตก (Waterfall Model)
เปนแบบจําลองที่ประกอบไปดว ยขั้น ตอนการดําเนินงานที่เรียงตอเนื่องกันเปน ลําดับ
ขั้นตอนตอไปจะเริ่มตนดําเนินการไดจ ะตองรอใหขั้น ตอนกอนหนาเสร็จสิ้นกอน โดยขั้น ตอน
พื้นฐานในการดําเนินงานพัฒ นาซอฟตแวรในแบบจําลองน้ําตก มี 5 ขั้น ตอนไดแก การกําหนด
ความตองการ (Requirement Definition) การออกแบบซอฟตแวรและระบบ (System and Software
Design) การลงมือพัฒนาและทดสอบในระดับหนวย (Implementation and Unit Testing) การ
ประสานระบบและทดสอบระบบ (Integration and System Testing) การนําไปใชและบํารุงรักษา
(Operation and Maintenance) ดังรูปที่ 2.5

รูปที่ 2.5 แสดงกระบวนการพัฒนาซอฟตแวรแบบจําลองน้ําตก
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
นาวสาวกรพินธุ หาญสุริย (2549) ไดใชการระบุถึงตัวตนโดยการใชเทคโนโลยีการสแกน
ลายนิ้วมือ โดยที่ไดนําการปรับแตงภาพพิมพลายนิ้วมือดวยตัวกรองกาเบอร (Gabor Filter) เขามา
ชวยในการเปรียบเทียบ นั่นคือ การจัดเก็บภาพลายนิ้วมือ อาจเกิดปญหา ภาพที่จัดเก็บไดมีลักษณะที่
ไมชัดเจน ภาพเบลอ ซึ่งในงานวิจัยไดนําการปรับแตงภาพพิมพลายนิ้วมือดวยตัวกรองกาเบอร
(Gabor Filter) เขามาชวยทําใหภาพที่จัดเก็บมีความชัดเจน ใชเปรียบเทียบตรวจสอบไดงาย โดยใน
งานวิจัยอันนี้ ผูพัฒนาตรวจสอบลายนิ้วมือ เพื่อตรวจสอบการมาปฏิบัติงานของบุคลากร และสง
รายงานผานอีเมลแบบอัตโนมัติ ไดนําสวนของการเปรียบเทียบมาปรับใชเพื่อใหระบบสามารถ
ตรวจสอบหาลายนิ้วมือได

