
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหเกิดการคิดคนการ
ติดตอส่ือสารหลากหลายรูปแบบ อินเทอรเน็ตก็เปนอีกรูปแบบหนึ่งของเทคโนโลยีการสื่อสารที่มี
การใชงานอยางกวางขวางซึ่งเปรียบเสมือนจุดเชื่อมคนจากหลายแหงทั่วโลกเขาหากัน ซ่ึงทําให
ระยะทางในการติดตอส่ือสารสั้นลง  ไมวาจะอยูที่ไหนของโลก  การสงขอมูลผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส เปนการใชความสามารถของระบบอินเทอรเน็ต ซ่ึงมีขอดีคือ ความสะดวก ความ
รวดเร็ว ความประหยัด ไมจํากัดระยะทาง ซ่ึงปจจุบันมีการใชงานอยางแพรหลาย 

ในการสงขอมูลที่อยูในรูปแบบกระดาษ ดูเหมือนจะมีขอไดเปรียบกวาการสงขอมูลผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกสกลาวคือ จะมีความเชื่อถือและมั่นใจไดวาผูสงขอมูลดังกลาวเปนบุคคลคน
เดียวกับบุคคลที่มีช่ืออยูในการสงขอมูลจริงๆ โดยการตรวจสอบลายมือช่ือ แตการสงขอมูลผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกสนั้นพบวา ความเชื่อถือและความมั่นใจวาผูสงขอมูลเปนบุคคลคนเดียวกับ
บุคคลที่มีช่ืออยูในการสงขอมูลจะมีนอยกวา นอกจากนี้พบวามีความไมปลอดภัยในระหวางการสง
ขอมูล คืออาจมีการเขามาทําลายขอมูล ปลอมแปลง แกไขขอมูล ขโมยขอมูล รวมถึง การนําขอมูล
ไปเปดเผยกับผูไมมีสิทธิ์ ซ่ึงสิ่งเหลานี้ไดสรางผลกระทบและความเสียหายตอผูสงขอมูล ผูรับขอมูล 
รวมถึงองคกรที่เกี่ยวของ  จากความไมปลอดภัยในการสงขอมูลผานระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
ทําใหมีการคิดคนและพัฒนาใหการสงขอมูลผานระบบอิเล็กทรอนิกสสามารถยืนยันตัวผูสงได คือ 
ลายมือช่ือดิจิทัล (Digital Signature) โดยการนําเอาหลักการของการเขารหัสขอมูลเขามาชวยในการ
ทํางาน ทําใหสามารถยืนยันตัวผูสงได รวมถึงการเพิ่มสวนของการเขารหัสของขอมูลที่สงเพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยในการสงขอมูลผานระบบอิเล็กทรอนิกส ผูศึกษาไดทําการศึกษาหลักการและการ
ทํางานของลายมือช่ือดิจิทัล ประกอบกับไดศึกษาการประมวลผลภาพในสวนของการซอนขอมูล
บนภาพซึ่งใชในการสงขอมูลที่เปนความลับระหวางผูสงและผูรับ โดยผูสงและผูรับเทานั้นที่
สามารถเห็นขอมูลที่สงได ทําใหผูศึกษาเกิดแนวคิดในการนําเอาหลักการของการซอนขอมูลบน
ภาพมาใชรวมกับการสรางลายมือช่ือดิจิทัล ซ่ึงเปนการสรางทางเลือกใหกับผูใชที่ตองยืนยันตัวผูสง 
และสรางความปลอดภัยในการรับสงขอมูลผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
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ดังนั้นเพื่อ เปนการทดสอบแนวคิดนี้ว าสามารถทําใหการสงขอมูลผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส สามารถยืนยันตัวผูสง และมีความปลอดภัยของขอมูลที่สงไดจริง ผูศึกษาจึงเห็นควร
ใหมีการพัฒนาระบบการสรางลายมือช่ือดิจิทัลโดยใชหลักการของการประมวลผลภาพ  
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อพัฒนาซอฟตแวรสําหรับสรางลายมือช่ือดิจิทัล โดยใชหลักการประมวลผลภาพ  
 
1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1. ไดซอฟตแวรสําหรับสรางลายมือช่ือดิจิทัล โดยใชหลักการประมวลผลภาพ  
2. สามารถนําไปประยุกตใชกับการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส การสงขอมูลโดยใชส่ือ

อิเล็กทรอนิกสอ่ืน เชน ซีดี (CD)  ยูเอสบี (USB) เปนตน การประยุกตใชกับ อี-ออฟฟศ (e-office) 
และ การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ 
 
1.4 แผนการดาํเนนิงาน ขอบเขต และวิธีการศึกษา 

1. แผนการดําเนินงาน 
   ขั้นตอนในการพัฒนาซอฟตแวรสําหรับสรางลายมือช่ือดิจิทัลโดยใชหลักการ
ประมวลผลภาพ  

1) ศึกษาหลักการสรางและการทํางานของลายมือช่ือดิจิทัล 
2) ศึกษาการประมวลผลภาพพรอมทั้งการซอนขอมูลในไฟลภาพ 
3) ศึกษาการเขารหัสและการถอดรหัสเพื่อนํามาประยุกตใชกับการสรางลายมือช่ือ       

ดิจิทัล 
4) วิเคราะหและออกแบบระบบการสรางลายมือดิจิทัลโดยใชหลักการประมวลผลภาพ 
5) ออกแบบขั้นตอนการทํางานของการสรางลายมือดิจิทัลโดยใชหลักการประมวล    

ผลภาพ 
6) ออกแบบหนาจอการใชงานของการสรางลายมือดิจิทัลโดยใชหลักการประมวล     

ผลภาพ 
7) เขียนโปรแกรมการสรางลายมือช่ือดิจิทัลโดยใชหลักการประมวลผลภาพ 
8) ทดสอบการใชงานซอฟตแวรการสรางลายมือช่ือดิจิทัลโดยใชหลักการประมวล    

ผลภาพ 



 
 
 

3 

9) ตรวจสอบและปรับปรุงซอฟตแวรการสรางลายมือช่ือดิจิทัลโดยใชหลักการ
ประมวลผลภาพ 

10) ทําแบบสอบถามความพึงพอใจผูใชงานซอฟตแวร  
11) จัดทําเอกสารประกอบการใชงานซอฟตแวรการสรางลายมือช่ือดิจิทัลโดยใช

หลักการประมวลผลภาพ 
2. ขอบเขต 

การพัฒนาซอฟตแวรสําหรับสรางลายมือช่ือดิจิทัลโดยใชหลักการประมวลผลภาพ       
จะใชวิธีการซอนขอมูลในไฟลภาพ (Steganography) สําหรับไฟลภาพท่ีใชจะเปนไฟลภาพ 
ประเภท .bmp 

ระบบการสรางลายมือช่ือดิจิทัลโดยใชหลักการประมวลผลภาพประกอบดวย 
1) สวนของการล็อกอินเขาสูระบบเพื่อความปลอดภัยในการใชงานและเปนการแยก

ขอมูลของผูใชแตละคนออกจากกัน  
2) สวนของการสราง ไพรเวทคีย (Private Key) และ พับลิคคีย (Public Key) โดยคียทั้ง

คูจะเปนไฟลภาพ 
(1) ไพรเวทคีย คือ คียสวนตัว โดยคียนี้ใชในกระบวนการสรางลายมือช่ือดิจิทัลของ

ผูใช 
(2) พับลิคคีย คือ คียสาธารณะ โดยคียนี้ใชสําหรับยืนยันตัวผูใชและเปนคียในการ

ถอดขอมูลที่ซอนอยูในลายมือช่ือดิจิทัลของผูใชออกมา    
3) สวนของการ อิมพอรต/เอกซพอรต (Import/Export) ไพรเวทคีย และพับลิคคีย สวน

นี้ผูใชสามารถทําการ เอกซพอรต ไพรเวทคีย และ พับลิคคีย เพื่อ อิมพอรตลงเครื่อง
อ่ืน 

4) สวนของการ อิมพอรต/เอกซพอรต พับลิคคีย ของบุคคลอื่น ผูใชสามารถทําการ   
อิมพอรต/เอกซพอรต พับลิคคีย ของบุคคลอื่นได 

5) สวนของการสรางลายมือช่ือดิจิทัล ผูใชจะใช ไพรเวทคีย ในการสรางลายมือช่ือ      
ดิจิทัลโดยลายมือช่ือดิจิทัลจะเปนไฟลภาพและมีการซอนขอมูลสวนตัวของผูใชและ
ขอมูลที่ผูใชตองการสงใหกับบุคคลอื่นไปดวย 

6) สวนของการตรวจสอบลายมือช่ือดิจิทัลและการถอดขอมูลออกจากลายมือช่ือ         
ดิจิทัล เมื่อบุคคลอื่นสงไฟลภาพที่เปนลายมือช่ือดิจิทัลมาให ผูใชตองใชพับลิคคีย 
ของบุคคลที่สงลายมอืช่ือดิจิทัลมาใหนั้นในการยืนยันลายมือช่ือดิจิทัลและใชในการ
ถอดขอมูลที่ถูกสงมาออกจากลายมือช่ือดิจิทัลดังกลาว 
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7) สวนของการสงอีเมล ผูใชสามารถใชสวนนี้ในการสงอีเมลพรอมแนบไฟล พับลิคคยี 
รวมถึง ใชสงอีเมลพรอมแนบไฟลที่เปนลายมือช่ือดิจิทัล ไปใหบุคคลอื่นได 

8) แกลอรี่ภาพ สําหรับใหผูใชเลือกภาพที่จะใชในการสราง ไพรเวทคีย พับลิคคีย และ
ลายมือช่ือดิจิทัล 

3. วิธีการศึกษา 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
1) ศึกษาหลักการสรางและการทํางานของลายมือช่ือดิจิทัลวามีการสรางและทํางาน

อยางไร โดยเริ่มตนจากผูสงจนกระทั่งถึงผูรับ 
2) ศึกษาการเขารหัสและการถอดรหัสเพื่อนํามาประยุกตใชกับการสรางลายมือช่ือ        

ดิจิทัล 
3) ศึกษาการประมวลผลภาพพรอมทั้งการซอนขอมูลในไฟลภาพวามีวิธีใดบางเพื่อ

หาทางนํามาประยุกตใชกับการสรางลายมือช่ือดิจิทัล 
4) วิเคราะหและออกแบบระบบการสรางลายมือดิจิทัลโดยใชหลักการประมวลผลภาพ 

วาควรจะมีลําดับขั้นตอนและการทํางานอยางไร 
5) ออกแบบขั้นตอนการทํางานของการสรางลายมือดิจิทัลโดยใชหลักการประมวล    

ผลภาพ 
6) ออกแบบหนาจอของการสรางลายมือดิจิทัลโดยใชหลักการประมวลผลภาพใหมีการ

ใชงานที่งายและไมซับซอน 
7) เขียนโปรแกรมสําหรับสรางลายมือช่ือดิจิทัลโดยใชหลักการประมวลผลภาพ 
8) ทดลองใชงาน และประเมินระบบการสรางลายมือดิจิทัลโดยใชหลักการประมวล ผล

ภาพที่จัดทําขึ้น โดยกลุมผูที่ทดลองใชงาน คือ เจาหนาที่ของสถานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อทําการปรับแตงและแกไขขอผิดพลาดในสวน
ตาง ๆ 

 
1.5 สถานที่ใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 

1. สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
2. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3.     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย (โครงการพิเศษ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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1.6 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
1. ฮารดแวร 

                  เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล เพื่อใชในการศึกษาและพัฒนาระบบมีคุณสมบัติดังนี้ 
1) หนวยประมวลผลกลางแบบเพนเทยีมโฟ ความเร็ว 3  กิกะเฮิรทซ 
2) หนวยความจําขนาด 512  เมกะไบต 
3) ฮารดดิสก ขนาดความจุ 80 กิกะไบต 

2. ซอฟตแวร 
1) ระบบปฏิบัติการวินโดวสเอ็กซพี 
2) โปรแกรมไมโครซอฟทวิชวลเบสิก 6.0 (Microsoft Visual Basic 6.0) 

 
1.7 นิยามศัพท 

1. ลายมือช่ือดิจิทัล  
 คือ ไฟลภาพที่มีขอมูลซ่ึงประกอบดวย รหัสผาน ขอความและไฟลขอมูล ที่ผูสงตองการ
สงใหผูรับซอนอยู 

2. ไพรเวทคีย และ พับลิคคีย 
ไพรเวทคีย คือ คียสวนตัว เปนไฟลภาพท่ีมีขอมูลซ่ึงประกอบดวย รหัสผาน และชุดของ

ตัวอักษรและตัวเลขซอนอยู  
พับลิคคีย คือ คียสาธารณะ เปนไฟลภาพที่มีขอมูลซ่ึงประกอบดวย รหัสผาน และชุดของ

ตัวอักษรและตัวเลขซอนอยู 
โดยไพรเวทคีย และ พับลิคคีย จะมีความสัมพันธกันคือ ขอมูลที่ซอนอยูในไฟลภาพ 

ไพรเวทคียจะเปนรหัสผานของไฟลภาพพับลิคคีย ไพรเวทคียจะใชในกระบวนการสรางลายมือช่ือ       
ดิจิทัลของผูสง และ พับลิคคียจะใชในกระบวนการถอดลายมือช่ือดิจิทัล ซ่ึงจะเปนกระบวนการทาง
ฝงผูรับในการตรวจสอบลายมือช่ือดิจิทัลวาเปนของผูสงจริงและถอดขอมูลที่ซอนอยูในไฟลภาพ
ลายมือช่ือดิจิทัลออกมา 

 


