
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
ในการพัฒนาซอฟตแวรสําหรับสรางลายมือช่ือดิจิทัลโดยใชหลักการประมวลผลภาพผู

ศึกษาไดคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยมีรายละเอียดตามหัวขอที่กําหนดตามลําดับดังนี้ 
 
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับลายมือชื่อดิจิทัล 

2.1.1 ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature)  
(Wikipedia, 2544:ระบบออนไลน) ลายมือช่ือดิจิทัล คือ ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไดจาก

การเขารหัสขอมูลโดยการเขารหัสขอมูลจะเปนชนิด การเขารหัสแบบอสมมาตร (asymmetric-key 
cryptography) ซ่ึงเปนการเขารหัสที่ตองใชกุญแจที่คูกัน (กุญแจสองดอก) ไดแก 

1.    กุญแจสาธารณะ (Public Key) 
2.    กุญแจสวนตัว (Private Key)  

กุญแจสวนตัวและกุญแจสาธารณะจะตองมีความสัมพันธกันคือ ถาใชกุญแจสวนตัวในการเขารหัส 
จะตองถอดรหัสโดยใชกุญแจสาธารณะเทานั้น ในทางกลับกัน ถาใชกุญแจสาธารณะในการเขารหสั 
จะถอดรหัสไดตองใชกุญแจสวนตัว ซ่ึงกุญแจสวนตัวและกุญแจสาธารณะจะตองใชกันเปนคู ๆ 
การเขารหัสของ ลายมือช่ือดิจิทัล นั้นจะใช กุญแจสวนตัวของผูสงและการถอดรหัสจะใชกุญแจ
สาธารณะของผูสงในการรักษาขอมูลใหเปนความลับ 

2.1.2 กระบวนการสรางและลงลายมือชื่อดิจิทัล  
การจะเขาใจการทํางานของลายมือช่ือดิจิทัล ตองรูจักกลไกการเขาและถอดรหัส แบบ

อสมมาตร (asymmetric) กอน โดยปกติการเขารหัสที่เราคุนเคยกันทั่วไป จะเปนแบบสมมาตร 
(symmetric) คือ เอาขอความที่จะเขารหัสมาชุดหนึ่ง ผานการเขารหัสใหเปนขอความใหมที่อานไมรู
เร่ือง เชน เปลี่ยนอักษรทุกตัวเปนตัวถัดไปหรือบวก 1 เขาไปที่รหัสของอักษรแตละตัว ดังนั้น ก.ไก
จะกลายเปน ข.ไข อ.อางกลายเปน ฮ.นกฮูก เปนตน   ดังนั้น คําวา “วงกบ” จะกลายเปน “ศจขป” 
จากนั้นบอกคียที่ใชการเขารหัสนั้น (เชน ตัวอยางนี้คือเลข 1) ใหกับผูรับ ผูรับก็จะถอดรหัส โดยทํา
ยอนกลับคือ เอา 1 ไปลบจากรหัสทุกตัว ดังนั้น ศ. ก็จะกลายเปน ว. สวน จ.ก็กลายเปน ง. ผูรับก็จะ
ไดคําวา “วงกบ”  กลับมาตามเดิม  
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รูป 2.1 แสดงการทํางานของกลไกการเขาและถอดรหัสแบบสมมาตร 
 

วิธีขางตนไมเหมาะที่จะใชบนอินเทอรเน็ต เพราะตองสงรหัส เชน +1 ไปใหผูรับดวย ซ่ึง
อาจถูกขโมยได ทําใหผูอ่ืนสามารถอานขอความออก จึงมีการคิดวิธีเขาและถอดรหัสแบบอสมมาตร 
ขึ้น คือเขารหัสดวยตัวเลขชุดหนึ่ง แตถอดรหัสดวยตัวเลขอีกชุดหนึ่งที่คูกัน แตการคํานวณใหได
รหัสนี้ จะตองอาศัยวิธีทางคณิตศาสตรที่ซับซอน วิธีการคือ ทุกคนที่จะรับขอมูล จะประกาศคีย 
หรือตัวเลขชุดที่ใชในการเขารหัสของตนไวบนอินเทอรเน็ต ใครอยากจะสงขอมูลใหผูรับคนนี้ ก็มา
เอาตัวเลขนี้ไปใชเขารหัสขอมูล แลวสงมาให ตัวเลขหรือคียชุดดังกลาวเรียกวาพับลิคคีย                 
มีคุณสมบัติพิเศษ คือ เมื่อเขารหัสไปแลว จะใชถอดรหัสนั้นกลับคืนมาไมได ขอความที่เขารหัส
แลว จึงเปนขอความลับที่ใครๆ ก็อานไมได นอกจากเจาตัวผูรับที่ผูสงเจาะจงมา ซ่ึงจะมีตัวเลขหรือ
คียอีกชุดหนึ่งที่คูกัน ซ่ึงจะใชสําหรับถอดรหัสขอความนั้น เรียกวา ไพรเวทคีย วิธีนี้มีขอดีคือผูสง
ไมตองสงรหัสลับมาใหผูรับเลย 
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รูป 2.2 แสดงการทํางานของกลไกการเขาและถอดรหัสแบบอสมมาตร 

 
ในทางกลับกัน ผูสงอาจใช ไพรเวทคีย ของตนเองเขารหัส แลวสงขอมูลใหผูรับก็ได วิธี

นี้ขอมูลจะไมเปนความลับ เพราะใครๆ ที่ดักฟงขอมูลที่สงไดก็อาจเอาพับลิคคีย ของผูสง (ที่หาได
บนอินเทอรเน็ต) มาถอดรหัสเพื่ออานได แตขอดีคือเปนการพิสูจนวา ผูสงเปนคนสงขอความนั้นมา
เองจริง ๆ เพราะเขารหัส ดวย ไพรเวทคีย ของตัวเอง ที่ไมมีคนอื่นรู คนอื่นจึงปลอมแปลง หรือ
แกไขขึ้นมาเองไมได ซ่ึงเหมือนกับเอกสารที่มีลายเซ็นของผูสงกํากับมานั่นเอง 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูป 2.3 แสดงการทํางานของกลไกการเขาและถอดรหัสแบบอสมมาตร 
                    
                    กระบวนการสรางและลงลายมือช่ือดิจิทัล 

1.   เร่ิมจากการนําขอมูลอิเล็กทรอนิกสตนฉบับที่จะสงไปนั้นมาผานกระบวนการ
คณิตศาสตรที่เรียกวา ฟงกชันยอยขอมูล (Hash Function) เพื่อใหไดขอมูลที่ส้ันๆ ที่เรียกวา ขอมูลที่
ยอยแลว (Digest) กอนที่จะทําการเขารหัส เนื่องจากขอมูลตนฉบับมักจะมีความยาวมากซึ่งจะทําให
กระบวนการเขารหัสใชเวลานานมาก 
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2.   จากนั้นจึงทําการเขารหัสดวยกุญแจสวนตัวของผูสงเอง ซ่ึงจุดนี้เปรียบเสมือน
การลงลายมือช่ือของผูสงเพราะผูสงเทานั้นที่มีกุญแจสวนตัวของผูสงเอง และจะไดขอมูลที่เขารหัส
แลว เรียกวา ลายมือช่ือดิจิทัล 

3.   จากนั้นก็ทําการสงลายมือช่ือไปพรอมกับขอมูลตนฉบับไปยังผูรับ ผูรับจะทําการ
ตรวจสอบวาขอมูลที่ไดรับถูกแกไขระหวางทางหรือไม โดยการนําขอมูลตนฉบับที่ไดรับมาผาน
กระบวนการยอยดวยฟงกชันยอยขอมูล จะไดขอมูลที่ยอยแลวชุดที่หนึ่ง 

4.   นําลายมือช่ือดิจิทัล มาทําการถอดรหัสดวยกุญแจสาธารณะของผูสง ก็จะได
ขอมูลที่ยอยแลวชุดที่สองแลวทําการเปรียบเทียบ ขอมูลที่ยอยแลวทั้งสองชุด ถาหากวาเหมือนกัน 
แสดงวาขอมูลที่ไดรับนั้นไมไดถูกแกไข แตถาขอมูลที่ยอยแลวแตกตางกัน ก็แสดงวาขอมูลที่ไดรับ
ถูกเปลี่ยนแปลงขอมูลระหวางทาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 2.4 กระบวนการสรางและลงลายมือช่ือดิจิทัล 
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โปรแกรมสําหรับสรางลายมือช่ือดิจิทัลมีอยูหลายโปรแกรม แตที่นิยมใชคือ Pretty Good 
Privacy (PGP) ซ่ึงเปนโปรแกรมชวยในการรักษาความลับของเนื้อความในอีเมลและไฟลไดโดย
การเขารหัสเพื่อใหผูรับที่ระบุไวเทานั้นสามารถเปดอานได นอกจากนี้ยังสามารถเซ็นรับรอง
ขอความในอีเมล และไฟลเพื่อใหแนใจวาขอความและไฟลเหลานั้นไมไดถูกปลอมแปลงมาดวย  
PGP อาศัยหลักการของการเขารหัสซึ่งเปนที่ยอมรับและรูจักกันดีคือ การเขารหัสแบบอสมมาตร 
ซ่ึงประกอบดวยกุญแจ 2 ชุดสําหรับการติดตอส่ือสารกันอยางปลอดภัย ชุดหนึ่งเรียกวากุญแจ
สวนตัว หรือ ไพรเวทคีย สวนอีกชุดหนึ่งเรียกวา กุญแจสาธารณะหรือพับลิคคีย ในการสงอีเมลถึง
ผูรับ ผูสงตองใชพับลิคคียของผูรับในการเขารหัส ซ่ึงผูรับเทานั้นที่สามารถถอดรหัสดวยไพรเวทคีย
ของตนเองเพื่ออานขอความ นอกจากนี้ ผูสงยังสามารถใชไพรเวทคียของตนเองในการเซ็นรับรอง
อีเมลไปยังผูรับ เมื่อผูรับไดรับอีเมลก็จะใช พับลิคคียของผูสงในตรวจสอบใหแนใจวามาจากผูสง
จริงโดยไมไดถูกลักลอบแกไขเปลี่ยนแปลงระหวางทาง  
(http://thaicert.nectec.or.th/paper/encryption/pgp.php : 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551) 

2.1.3 ประโยชนและการประยุกตใชลายมือชื่อดิจิทัล 
ประโยชนของลายมือช่ือดิจิทัล  

1.    สามารถ ระบุตัวบุคคล และ เปนกลไกการปองกันการปฏิเสธความรับผิดชอบ 
2.    สามารถปองกันขอมูลที่สงไปไมใหถูกแกไข หรือ หากถูกแกไขไปจากเดิมก็

สามารถรูได 
                    (CAT-CA (Certification Authority), 2544:ระบบออนไลน) การประยุกตใชลายมือ
ช่ือดิจิทัล 

1.    การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail) โดยนําลายมือช่ือดิจิทัลแนบไป
กับการสงขอมูลระหวางผูสงและผูรับผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสง
ขอมูล และสามารถยืนยันตัวตนของผูสงได 

2.    Online Banking, Trading, Shopping  สําหรับ Online Banking หรือ ธนาคาร
ออนไลน คือการใหบริการของทางธนาคารผานระบบอินเทอรเน็ต เชน บริการโอนเงิน บริการ
สอบถามสถานะเช็ค บริการชําระสินคาและบริการ บริการชําระบัตรเครดิต เปนตน มีการนําเอา
ลายมือช่ือดิจิทัลไปใชเพื่อใหความคุมครองผูใชบริการในดานความปลอดภัยของขอมูลของผูใช 
และ ใชในการยืนยันตัวตนของธนาคารและผูใชบริการ สําหรับ Trading และ shopping เปนการคา
ขายสินคาและบริการ และ การซื้อสินคาและบริการ ผานระบบอินเทอรเน็ต มีการนําลายมือช่ือ       
ดิจิทัลมาใชเพื่อสรางความปลอดภัยของขอมูลที่สงผานระบบอินเทอรเน็ตระหวางผูซ้ือและผูขาย 
และใชในการยืนยันตัวตนของผูซ้ือและผูขาย  
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3.    E-Government หรือ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส คือการใหบริการของภาครัฐผาน
ระบบอินเทอรเน็ต มีการนําลายมือช่ือดิจิทัลเขามาใชในสวนของการสรางความปลอดภัยของการ
ใหบริการตาง ๆ ของภาครัฐ ไมวาจะเปนการสงผานขอมูล และการยืนยันตัวตน ระหวางภาครัฐกับ
ผูใชบริการ 

4.    Web Based Application คือ Application ที่ใชงานผานระบบอินเทอรเน็ต มีการ
นําลายมือช่ือดิจิทัลไปชวยในสวนของการสงผานขอมูลบนระบบอินเทอรเน็ต เพื่อใหการสงผาน
ขอมูลมีความปลอดภัย และสามารถยืนยันตัวตนของผูสงขอมูลได  

5.    VPN หรือ เครือขายเสมือนสวนตัว มีการนําเอาลายมือช่ือดิจิทัลไปใชในการ
สรางความปลอดภัยในการสงแพ็กเก็ตขอมูลผานเครือขายเฉพาะขององคกร โดยการเขารหัส     
แพ็กเก็ตขอมูลกอนทําการสง และเมื่อไปถึงฝงรับ จะมีการถอดรหัสเพื่อตรวจสอบแพ็กเก็ตขอมูลที่
สงมา 
 
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการประมวลผลภาพ (Image Processing) 

2.2.1 การประมวลผลภาพ  
(Wikipedia, 2544:ระบบออนไลน) การประมวลผลภาพ เปนการประยุกตใชงานการ

ประมวลผลสัญญาณบนสัญญาณ 2 มิติ เชน ภาพนิ่ง (ภาพถาย) หรือ ภาพวีดิทัศน (วีดิโอ) และยัง
รวมถึงสัญญาณ 2 มิติอ่ืนๆ ที่ไมใชภาพดวย เมื่อหลายสิบปมาแลว การประมวลผลภาพนั้น จะอยูใน
รูปของการประมวลผลสัญญาณแอนะล็อก (analog) โดยใชอุปกรณปรับแตงแสง (optics) ซ่ึงวิธี
เหลานั้นก็ไมไดหายสาบสูญ หรือเลิกใชไป ยังมีใชเปนสวนสําคัญ สําหรับการประยุกตใชงาน
บางอยาง เชน ฮอโลกราฟ (holography) แตเนื่องจากอุปกรณคอมพิวเตอรในปจจุบัน ราคาถูกลง 
และเร็วขึ้นมาก การประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing) จึงไดรับความนิยมมากกวา 
เพราะการประมวลผลที่ทําไดซับซอนขึ้น แมนยํา และงายในการลงมือปฏิบัติ 

2.2.2 การประมวลผลภาพดิจิทัล 
วนัสนันท ทองกฤษณ (2547) การประมวลผลภาพดิจิทัลเปนซับคลาส (Subclass) ของ

การประมวลผลสัญญาณ กลาวคือ การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัลเปนการประมวลผลสัญญาณ
ที่มีอินพุตของระบบเปนภาพเทานั้นโดยวัตถุประสงคของการประมวลผลภาพแบงออกเปนสอง
ประเภทใหญ ๆ คือ การปรับปรุงคุณภาพเพื่อใหมนุษยสามารถมองเห็นรายละเอียดของภาพได
ชัดเจนมากขึ้น (Image Quality Improvement) และเพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรสามารถตีความภาพได 
(Computer Interpretation) 



 12 

ที่มาของการประมวลผลภาพดิจิทัลเร่ิมตนจากแอพพลิเคชันแรกของอุตสาหกรรม
หนังสือพิมพ โดยเปนการสงขอมูลภาพที่ถูกเขารหัส (Coding) ดวยอุปกรณการพิมพพิเศษ ที่มี
จุดประสงคในการลดเวลาสงถายขอมูลผานสายเคเบิล การสงภาพผานสายเคเบิลใตน้ําครั้งแรก
ระหวางเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ ไปสู เมืองนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา ทําใหระยะเวลา
ในการสงผานขาวแทนการสงแบบดั้งเดิมที่ใชเวลาเปนอาทิตยกลายเปนใชเวลานอยกวาสามชั่วโมง 
อุปกรณปลายทางจะทําการถอดรหัสขอมูล (Decoding) แลวสรางเปนภาพเหมือนตนฉบับขึ้นมา 
วิธีการเขารหัสแบบนี้เรียกวา รูปแบบฮาฟโทน (Halftone Pattern) 

หลังจากนั้นเทคโนโลยีการประมวลผลภาพดิจิทัลก็ถูกพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ประวัติการ
พัฒนาของเทคโนโลยีดานนี้ผูกติดกับการพัฒนาดิจิทัลคอมพิวเตอรเปนอยางมาก เนื่องจากการ
ประมวลผลภาพนั้นมีความตองการเนื้อที่ในการเก็บขอมูลและความเร็วในการประมวลผลสูง ทําให
การพัฒนาขึ้นอยูกับความเร็วของหนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit, CPU) 
หนวยความจําสํารอง (Data Storage) และการสงถายขอมูล (Data Transmission) 

หลังจากที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดรุดหนาถึงขั้นที่เราสามารถประมวลผลภาพไดอยาง
รวดเร็ว ก็ไดมีการนําเอาทฤษฎีการประมวลผลภาพไปประยุกตใชกับงานดานอวกาศ  ไมวาจะเปน
การสงผานภาพถายดวงจันทรผานยานอวกาศ โดยภาพที่สงมานั้นถูกประมวลผลดวยคอมพิวเตอร 
เพื่อทําการแกไขสวนขอมูลที่ผิดเพี้ยน อันเกิดขึ้นในกระบวนการสงภาพหรือรับภาพ นอกจากนีก้ไ็ด
มีการนําเทคโนโลยีไปใชกับงานดานภาพทางการแพทย (Medical Imaging) งานดานการสํารวจโลก 
สํารวจอวกาศ การนํามาใชในอุตสาหกรรม เชน การตรวจสอบความสมบูรณของผลิตภัณฑ        
งานดานอาชญากรรม งานสํารวจสภาพอากาศและพยากรณอากาศ งานดานธรณีวิทยา เชน         
การตรวจสอบการสั่นสะเทือนของเปลือกโลก 

2.2.3 รูปรางของภาพ (Image Shape) 
วัตถุที่มีอยูตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้นมีรูปรางที่แตกตางกันไป ทั้งที่เปนรูปทรง

เรขาคณิตและไมเปนรูปทรงเรขาคณิต ในศาสตรของการประมวลผลภาพนั้น การกําหนดขอบเขต
ของภาพทุกภาพใหอยูในรูปสี่เหล่ียม (Rectangular image model) เปนวิธีที่นิยมใชกันมากที่สุด 
เนื่องจากทําใหการอานภาพ การจัดเก็บขอมูลภาพในหนวยความจํา และการแสดงภาพออกทาง
อุปกรณตาง ๆ เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การเก็บขอมูลภาพลงหนวยความจําของคอมพิวเตอรสามารถทําไดโดยการจอง
หนวยความจําของเครื่องไวในรูปของตัวแปรอะเรย (array) โดยคาในแตละชองของอะเรยแสดงถึง
คุณสมบัติของจุดภาพ (pixel) และตําแหนงของชองอะเรยเปนตัวกําหนดตําแหนงของจุดภาพ 
สมมุติให Image เปนตัวแปรแบบอะเรยขนาด M X N (M แถว และ N คอลัมน) ที่ใชเก็บภาพขนาด 
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M x N จุด (M จุดในแนวนอน และ N จุดในแนวตั้ง) คาสี (หรือความสวาง ในกรณีที่เปนภาพ grey 
level) ของจุดภาพในแถวที่ 5 คอลัมนที่ 4 จะตรงกับคาของ Image(5,4) จะเห็นวาเราใชตําแหนงของ
จุดภาพทั้งสองแกนเปนตัวช้ีคาขอมูลในอะเรย จากการใชหนวยความจําเพื่อการเก็บภาพในลักษณะ
ที่กลาวมา เนื้อที่ในการเก็บภาพสามารถคํานวณไดจาก M x N x g เมื่อ g เปนจํานวนเต็มที่แทน
จํานวนบิตของขอมูลในแตละจุดภาพ ตัวอยางถา g มีคาเทากับ 8 บิต เราจะสามารถเก็บความ
แตกตางของระดับสีที่เปนไปสูงสุด 256 ระดับ คา M และ N จะเปนตัวบอกถึงความละเอียดของ
ภาพ สําหรับคอมพิวเตอรทั่วไปในระบบ VGA (Video Graphic Array) จะมีขนาด 640x480 
800x600 และ 1024x768 จุด เปนตน การกําหนดความละเอียดจะขึ้นอยูกับงานที่จะใช ในงาน
บางอยางใชความละเอียดแค 30x50 จุด ก็พอแลว แตในงานบางชนิดใชความละเอียดถึง            
1000x1000 จุด ก็ยังไมพอ ปกติแลวในการเก็บขอมูลภาพโดยเครื่องมือตาง ๆ จะเก็บตามมาตรฐาน
ของโทรทัศนซ่ึงมีอัตราสวน x ตอ y เทากับ 4 :3 สําหรับเครื่องมือเก็บขอมูลภาพที่ไมเปนไปตาม
อัตราสวน 4 :3 เมื่อนําภาพนี้ไปแสดงในจอภาพมาตรฐานจะทําใหภาพที่แสดงนั้นมีขนาดของ
จุดภาพไมเปนสีเหล่ืยมจัตุรัสเชนในบางระบบอาจจะใชความละเอียดในการแสดงเทากับ 640x512 
ซ่ึงจะทําใหขนาดของจุดภาพที่ไดมีขนาดของดานกวางมีความยาวมากกวาดานสูง ซ่ึง           
ลักษณะดังกลาวนี้เปนหัวขอที่ตองสนใจสําหรับการเขียนโปรแกรมทางดานกราฟกและการจัดการ
ขอมูลจํานวนสีสูงสุดที่เปนไปไดของแตละะจุดภาพขึ้นอยูกับจํานวนบิตที่ใช เมื่อมีการกําหนดให
ขนาดของบิตตอจุด มากขึ้นจะทําใหจํานวนของสีมากขึ้นดวย สําหรับการแสดงขอมูลภาพที่มีขนาด 
1 บิตและ 8 บิตนั้นจะมีการทํางานที่จะใกลเคียงกันเนื่องจากหนวยประมวลผลจะไมสามารถจัดการ
กับขอมูลที่เปนบิตเดี่ยว ๆ ไดดังนั้นในการแสดงขอมูลออกทางจอภาพตัวโปรเซสเซอรจะทําการ
คัดลอกขอมูลทั้ง 8 บิต (1 Byte) สงใหกับจอภาพซึ่งในกรณีที่ Pixel มีขนาด 1 บิต เมื่อโปรเซสเซอร
จะทํางานกับบิตแรกที่ตองการแลวก็จะทําการคัดลอกขอมูลชุดใหมทันที่โดยที่ไมเกี่ยวกับขอมูลอีก 
7 บิตที่เหลือสวนในกรณี Pixel ที่มีขนาด 8 บิต โปรเซสเซอรจะทําการคัดลอกขอมูลจุดใหมก็
ตอเมื่อโปรเซสเซอรทํางานกับทุกบิตแลว ตัวอยางสําหรับระบบที่มีความละเอียดเทากับ 800x600 
และมีขนาด 16 บิตตอ Pixel จะสามารถแสดงสีไดทั้งหมด 65536 ระดับและตองใชเนื้อที่ในการเก็บ
เทากับ 800x600x16 บิต 

2.2.4 มาตรฐานของสี 
มาตรฐานของสีที่ใชอยูในปจจุบันมีอยูหลายระบบดวยกัน ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับการนําไปใช 

แตโดยทั่วไปแลวทุกมาตรฐานจะมีแนวคิดเดียวกันคือ การแทนจุดสีดวยจุดที่อยูภายในสเปส 3 มิติ 
โดยจะมีแกนอางอิงสําหรับจุดสีนั้นในสเปสซึ่งแตละแกนจะมีความเปนอิสระตอกัน ตัวอยางเชนใน
ระบบ RGB จะมีแกนสีคือ แกนสีแดง เขียว และน้ําเงินในระบบ HLS จะมีแกนเปน คาสี (hue) 
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ความสวาง (lightness) และความบริสุทธิ์ของสี (saturation) ตัวอยางระบบสีที่นิยมใชกันไดแก 
ระบบ RGB HSV (Hue Saturation Value) และ HLS (Hue Lightness Saturation) 

2.2.5 ขั้นตอนในการประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัล 
เร่ิมตั้งตนตั้งแตการรับสัญญาณภาพจากธรรมชาติเขาระบบซึ่งอินพุตของระบบนี้คือ 

รูปภาพนั่นเอง สวนเอาตพุตของการประมวลผลภาพถูกแบงออกเปนสองประเภทขึ้นอยูกับ
วัตถุประสงคของการประมวลผล กลาวคือ หากการประมวลผลคือการปรับปรุงคุณภาพของภาพ
อินพุตใหดีขึ้นเพื่อใหมนุษยสามารถมองเห็นรายละเอียดภายในภาพไดชัดเจนมากขึ้น เอาตพุต คือ 
ภาพท่ีถูกปรับคุณภาพแลวนั่นเอง แตหากวัตถุประสงคคือ การทําใหคอมพิวเตอรสามารถรูจําภาพ
ได เอาตพุตของระบบอาจเปนขอมูลองคประกอบลักษณะสําคัญของภาพที่ไดผานขั้นตอนการแยก
สวน (Segmentation) เพื่อนําไปเปนอินพุตใหกับโปรแกรมรูจําของคอมพิวเตอรตอไป 

 

 
รูป 2.5 แสดงไดอะแกรมสรุปขั้นตอนการประมวลผลภาพดิจิทัล 
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จากรูปเปนไดอะแกรมสรุปขั้นตอนการประมวลผลภาพดิจิทัล แตถึงแมขั้นตอนในการ
ประมวลผลภาพมีอยูหลายขั้นตอน แตไมไดหมายความวาทุกขั้นตอนในไดอะแกรมจะถูกนํามาใช
ทั้งหมด ขั้นตอนแตละชั้นตอนนั้นมีวัตถุประสงคเฉพาะ ดังนั้นในการทํางานกับภาพนั้นเราอาจ
เลือกใชเฉพาะบางขั้นตอนตามตองการได ทั้งนี้ทั้งนั้นผลลัพธที่ไดจากการเลือกใชขั้นตอนที่ตางกัน
ก็ยอมตางกันไปดวย 
 
2.3 การซอนขอมูล (Steganography) และ การซอนขอมูลไวในภาพ 

2.3.1 การสื่อสารขอมูล 
                    การสื่อสารขอมูลโดยทั่วไป สามารถแบงแยกประเภทออกไดเปนสองรูปแบบ กลาวคือ 
การสื่อสารแบบเปดเผย และ การสื่อสารแบบปกปด โดยการสื่อสารแบบเปดเผยนั้นคือ การสื่อสาร
โดยทั่วไปที่เรากระทําอยู เปนการสื่อสารที่บุคคล(หรืออุปกรณ)สองกลุมติดตอแลกเปลี่ยนขอมูลกัน
โดยไมสนใจพิจารณาวาจะมีบุคคลที่สามเขามาฟงหรือรับทราบขอมูลที่ส่ือสารกันอยู หรือไม 
ในทางตรงกันขาม การสื่อสารแบบปกปด จะเปนการสื่อสารที่บุคคล(หรืออุปกรณ) ติดตอสงขอมูล
เฉพาะใหแกกันและกัน โดยอาศัยวิธีการบางประการเพื่อปองกันมิใหบุคคลที่สาม ที่ไมเกี่ยวของ
สามารถเขาถึงขอมูลนั้นได วิธีการสื่อสารแบบปกปดนี้ ยังสามารถแบงอยางกวางๆออกไดเปนสอง
ประเภท คือ การสื่อสารแบบปกปดประเภทไมซอนเรนและการสื่อสารแบบปกปดประเภทซอนเรน 
ตัวอยางของการสื่อสารแบบปกปดประเภทไมซอนเรน ก็คือวิธีการเขารหัสขอมูล (Encryption) 
นั่นเอง การสื่อสารประเภทนี้ขอมูลจะถูกเขารหัสโดยยอมใหบุคคล (หรืออุปกรณ) สองฝายที่เกี่ยว  
ของเทานั้นที่สามารถถอดรหัสและเขาใจความหมายที่แทจริงของขอมูลขาวสารได โดยท่ีบุคคลที่
สามที่ไมเกี่ยวของและไมไดรับอนุญาต แมจะรูเห็นวามีการติดตอสงขอมูลระหวางบุคคลทั้งสอง    
ฝายเกิดขึ้น ก็จะไมสามารถถอดรหัสขอมูลหรือรับทราบเนื้อหาของขอมูลนั้นได อยางไรก็ตามดวย
วิธีการสื่อสารประเภทนี้ความลับหรือความเปนสวนตัวของขอมูลของการสื่อสารแบบปกปด จะ
ขึ้นกับวิธีการและกุญแจ (Key) ที่ใชในการเขา/ถอดรหัส ดังนั้นจึงอาจเปนไปไดที่บุคคลที่สามที่ไม
เกี่ยวของจะสามารถถอดรหัสเขาไปถึงเนื้อหาจริงได ดวยเหตุนี้จึงเกิดแนวคิดการเขารหัสแบบปก  
ปดอีกประเภทหนึ่งคือ การเขารหัสขอมูลแบบซอนเรนหรือการซอนขอมูลเกิดขึ้น กลาวคือเปน  
การสื่อสารแบบปกปดประเภทนี้ไมยอมแมแตจะใหบุคคลที่สามทราบไดวามีการสื่อสารเกิดขึ้น
ระหวางบุคคล (หรืออุปกรณ) สองกลุม  
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2.3.2 หลักการและวิธีการซอนขอมูล  
                     เพื่อที่จะซอนเรนขอมูลลับโดยมิใหบุคคลที่สามรับรู ผูทําการสื่อสารทั้งสองฝายจะใช
วิธีการลวงใหบุคคลที่สาม เขาใจวามีการสื่อสารแบบเปดเผยขึ้นระหวางบุคคลทั้งสองฝาย โดยที่
ความเปนจริงแลว บุคคลที่เกี่ยวของทั้งสองฝายไดทําการซอนขอมูลที่สัมผัสหรือรับรูไมได (ไมเห็น 
ไมไดยิน ไมเขาใจ) เขาไปในขอมูลการสื่อสารแบบเปดเผย วิธีการที่จะซอนขอมูลประเภทนี้
โดยทั่วไปแลว จะอาศัยชองโหวที่วาสัญญาณทั่วไปที่เกิดตามธรรมชาติ เชน สัญญาณขอมูล 
สัญญาณภาพ สัญญาณวิดีโอ หรือ สัญญาณเสียง จะมีสัญญาณรบกวน (Noise) ที่ไมพึงประสงคเขา
มาปนในสัญญาณหลักและยากตอการขจัดหรือทําลายออกไป ดังนั้นถาสามารถแปลงขอมูลลับที่   
ตองการสื่อสารใหอยูในรูปของ สัญญาณรบกวนเสมือน (Pseudo Noise) และ ออกแบบวิธีโดยทํา
การปนสัญญาณเสมือนนี้เขาไปในสัญญาณขอมูลเปดเผย (สัญญาณหลัก) ที่แนบเนียนได ก็จะ       
เปนการยากที่บุคคลที่สามจะแยกแยะหรือรับรูไดถึงขอมูลที่ซอนเรนอยู 

 
รูป 2.6 แสดงถึงแบบจําลองระบบการซอนขอมูลลับเขาไปในสัญญาณหลัก 

ระบบการซอนขอมูลดานผูสง  
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รูป 2.7 แสดงถึงแบบจําลองระบบการซอนขอมูลลับเขาไปในสัญญาณหลัก 
ระบบการถอดขอมูลดานผูรับ (ที่ตองการสงขอมูลให) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
รูป 2.8 ขอมูลเปดเผยที่บุคคลที่สามรับไดเปนแคสัญญาณเปดเผยทั่วไปไมมีความหมายอะไร  

 
2.3.3 ขอพิจารณาทัว่ไปในการออกแบบระบบ 

การออกแบบระบบการซอนขอมูล โดยทั่วไปจะมีขอพิจารณาอยูหลายประการตามแตจุด
ประสงคและความมุงหมายของการใชประโยชน เชน 

1.    ความแนบเนียน ความแนบเนียน หมายถึง การที่ระบบซอนขอมูลสามารถซอน 
ขอมูลลับไดโดยไมทําใหขอมูลเดิม(สัญญาณหลัก)เกิดความเสียหายในระดับที่สายตามนุษยหรือ
เครื่องจักร อุปกรณ ไมสามารถตรวจจับหรือรับรูได เชนถาฝงขอมูลลับลงบนภาพ ภาพที่ถูก           
ฝงเรียบรอยแลวจะตองมีลักษณะเชนเดียวกับภาพเดิมที่ไมไดถูกฝงขอมูล หรือไมมีการสูญเสีย
คุณภาพทางสายตา เปนตน 

2.    ปริมาณ ปริมาณ หมายถึง ปริมาณของขอมูลลับที่สามารถฝงเขาไปในขอมูล 
หลักได 
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3.    ความทนทาน เนื่องจากในขั้นตอนการซอนฝงขอมูลลับลงในขอมูลหลัก ขอมูล
ลับจะถูกแปลงเปลี่ยนไปในรูปของสัญญาณรบกวนที่มีพลังงานตางซึ่งอาจเปนไปไดที่สัญญาณ 
ขอมูลลับจะถูกทําลายหรือกําจัดไปไดโดยงาย ดังนั้นในการออกแบบระบบการซอนขอมูล                  
จะตองพิจารณาดวยวาจะใชวิธีการใดจึงจะสามารถซอนฝงขอมูลลับใหติดแนนอยูในสัญญาณหลัก
ไดอยางไรก็ตามความยากในการออกแบบระบบซอนขอมูลจะอยูตรงประเด็นที่วา ทําอยางไรจึงจะ
สามารถออกแบบระบบใหเปนไปตามความตองการตามขอกําหนดทั้งสามขอได ในขณะที่ความ    
ตองการทั้งสามมีความขัดแยงกันอยู 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 2.9 ความขัดแยงระหวางความตองการดานความทนทาน ปริมาณ และ ความแนบเนียน  
 

ตัวอยางเชน ถาตองการระบบซอนขอมูลที่ฝงขอมูลลับไดในปริมาณมากนั้น เสมือนกับ  
วา ระบบจะตองใสสัญญาณรบกวนเขาไปในสัญญาณหลักมากขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งจะหมายความวา
ระบบจะสูญเสียความแนบเนียน (สัญญาณเดิมถูกรบกวนมากขึ้น) ไปนั่นเอง 

2.3.4 แนวทางการนาํไปใชประโยชน  
เปนที่คาดกนัวาหลักการของการซอนขอมูลจะสามารถนําไปประยกุตใชประโยชนไดใน

หลายทิศทาง เชน 
1.    การสื่อสารทางลับ เปนการสงขอมูลลับผานระบบการสื่อสารแบบเปดเผยโดยที่

ลวงไมใหผูที่ไมเกี่ยวของรับทราบได ซ่ึงอาจกระทําโดยซอนขอมูลลับในสื่อทั่วไป เชนซอนฝงใน
รูปภาพ หรือ เสียง แลวสงผานทางอินเทอรเน็ต 

2.    การปองกันสิทธิและทรัพยสินทางปญญา ขอมูลลับจะถูกฝงเขาไปในสัญญาณที่
มีคาทรัพยสินทางปญญาและตองการที่จะไดรับการคุมครอง เชน สัญญาณภาพดิจิทัลและเสียงเพลง 
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โดยมีวัตถุประสงคที่จะนําขอมูลลับดังกลาวไปใชยืนยันความเปนเจาของดั่งเดิมที่แทจริง แนนอน
ในกรณีนี้ขอมูลลับจะตองถูกฝงใหมีความทนทาน ไมวาสัญญาณขอมูลหลักจะถูกเปลี่ยนแปลง
เพียงใด (จนถึงระดับที่สัญญาณหลักยังคงคุณคาอยูได) ขอมูลลับจะตองคงอยูและสามารถถอด
กลับมาใชยืนยันได 

3.    ใชยืนยันความเปนของแท เนื่องจากในอนาคตจะมีความเปนไปไดสูงที่ขอ      
มูลเอกสารที่มีความสําคัญ จะถูกนํามาใชหรือเก็บหรือสงผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรแนนอน 
ปญหาที่จะตามมาก็คือจะเกิดความเสี่ยงอยางยิ่งที่จะมีผูปลอมแปลงหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด    
ขอมูลเดิม ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงได ในกรณีนี้อาจจะประยุกตใชหลักการ
ของการซอนขอมูล โดยซอนหรือฝงขอมูลหรือรหัสลับที่มีความออนแอ ที่จะถูกทําลายไดโดยงาย
เมื่อมีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักแมแตเพียงเล็กนอย 

4.    ขอมูลเสริม ในบางกรณีถึงแมจะไมเปนการปกปดขอมูลโดยตั้งใจ แตอาจจะ    
เปนการดีที่จะซอนขอมูลเสริมบางอยางไวที่ขอมูลหลัก เมื่อยามที่มีความตองการใชงาน จึงคอย    
เปดหรือถอดรหัสขอมูลนั้นๆออกมา ตัวอยางของความเปนไปไดในการประยุกตใชคือ อักษร
อธิบาย (Caption) ที่ปรากฏอยูดานลางของสัญญาณวิดีโอนั่นเอง  

การซอนขอมูลมีหลักการพื้นฐานอยูบนความคิดที่จะซอนปกปดรายละเอียดของขอมูล
ลับ โดยไมประสงคใหบุคคลที่สามรูไดแมแตการเปดเผยวาไดมีการสื่อสารเกิดขึ้นแลว เทคนิคการ 
ซอนขอมูลสามารถนํามาประยุกตใชงานใหเปนประโยชนไดในหลายๆรูปแบบ โดยการออกแบบ
การซอนขอมูลจะตองพิจารณาถึงวัตถุประสงคของการนําไปใชงานแลวแตกรณีไป อยางไรก็ตาม   
ขอพิจารณาสวนใหญยังคงอยูบนหลักการที่วา จะสรางความแนบเนียนไดอยางไร จะสามารถซอน 
ขอมูลไดมากนอยเพียงใด และตองการความแข็งแกรงทนทานของขอมูลมากนอยแคไหน 

2.3.5 การซอนขอมูลไวในภาพ 
เปนการนําขอมูลที่ผูสงตองการสงใหกับผูรับ ซอนไวในไฟลภาพ เพื่อไมใหบุคคลอื่น

ทราบขอมูลดังกลาว  
การซอนขอมูลในไฟลภาพแบงเปน 2 แบบ คือ  

1.   การซอนขอมูลที่ตองการเพียงอยางเดียว  
2.   การซอนขอมูลที่ตองการพรอมกับรหัสผาน  

การซอนขอมูลแบบที่ 2 จะมีความปลอดภัยของขอมูลมากกวา เนื่องจากในการถอด
ขอมูลออกจากไฟลภาพจะตองมีรหัสผานซึ่งจะตองตรงกับรหัสผานที่ถูกซอนอยูในไฟลภาพถึงจะ
สามารถถอดขอมูลออกจากไฟลภาพได 
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วิธีการซอนขอมูลในไฟลภาพแบงออกไดเปน 2 วิธี คือ  
1.    การซอนขอมูลไวที่คาพิกเซลของไฟลภาพ  

(Least Significant Bit : LSB)  คือ บิตที่อยูขวามือสุดเปนบิตที่มีคาประจําหลักนอยที่สุด (เปนวิธีที่
นิยมใชมากที่สุด) หรือ บิตที่มีนัยสําคัญสูงสุด (Most Significant Bit : MSB)  คือ บิตที่อยูซายมือสุด
เปนบิตที่มีคาประจําหลักมากที่สุดของพิกเซลของไฟลภาพ 

 การซอนขอมูลไวที่บิตที่มีคาประจําหลักนอยที่สุดหรือบิตที่อยูขวามือสุด เชน ถา
ตองการซอน “G” โดยใชไฟลภาพที่มีขนาด 8 ไบต จะตองเปลี่ยนไฟลภาพใหอยูในรูป ไบนารี ดังนี้ 

10010101 00001101 11001001 10010110  
00001111 11001011 10011111 00010000 

จะเห็นวาบิตที่เปนตัวหนาจะเปนบิตที่มีคาประจําหลักนอยที่สุดหรือบิตที่อยูขวามือสุด 
จากนั้นจะทําการเปลี่ยน “G” เปนไบนารี คือ 01000111 และจะนําคาแตละบิตไปแทนที่คาบิตที่อยู
ขวามือสุดของแตละไบตของไฟลภาพ ซ่ึงแสดงบิตดังกลาวดวยตัวเอียง ดังนี้ 

10010100 00001101 11001000 10010110  
00001110 11001011 10011111 00010001 

2.    การซอนขอมูลไวที่คาอื่นๆ ที่ไมใชคาของพิกเซลของไฟลภาพ 
(Aelphaeis Mangarae, 2549:ระบบออนไลน) การซอนขอมูลในภาพ สามารถซอนขอมูล

ไวในประเภทของไฟลภาพ ไมวาจะเปนประเภทไฟล .bmp ประเภทไฟล .jpg ประเภทไฟล .png 
หรือ ประเภทไฟลอ่ืน สําหรับประเภทของไฟลภาพท่ีดีที่สุดสําหรับการซอนขอมูลคือประเภทไฟล 
.bmp เนื่องมาจากเปนไฟลภาพที่มีขนาดใหญและมีคุณภาพสูง มีพื้นที่วางที่สามารถซอนขอมูล
มากกวาไฟลภาพประเภทอื่น โดยไมทําใหขนาดของไฟลและคุณภาพของไฟลเปลี่ยน ทั้งนี้ขนาด
ของขอมูลที่จะซอนตองมีความเหมาะสมกับพื้นที่วางที่สามารถซอนขอมูลไดของไฟลภาพดวย 

 จากการศึกษาการทํางานของลายมือช่ือดิจิทัลและไดทดลองใชงานโปรแกรม PGP        
ผูศึกษาไดเลือกใชโปรแกรม PGP เปนตนแบบของกระบวนการสรางลายมือช่ือดิจิทัล และไดนําเอา
การซอนขอมูลในไฟลภาพมาประยุกตใชกับกระบวนการสรางลายมือช่ือดิจิทัล โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะของไพรเวทคีย พับลิคคีย และลายมือช่ือดิจิทัล คือ สรางออกมาเปนไฟลภาพ
แทนชุดของอักขระที่โปรแกรม PGP สราง ออกมา ในการสงขอมูล ชุดของอักขระจะเปนที่สังเกต
ไดงายวาไดผานการเขารหัสขอมูลมา ทําใหเปนที่นาสนใจแกผูที่ไมประสงคดี ในการที่จะหาวิธีการ
ตาง ๆ เพื่อทําการถอดรหัสขอมูลดังกลาว แตถาเปนไฟลภาพจะสังเกตดวยตาเปลาไดยาก เนื่องจาก
ไฟลภาพที่มีขอมูลซอนอยูจะไมแตกตางจากไฟลภาพตนฉบับ ซ่ึงสงผลดีตอการสงขอมูล สําหรับ
ประเภทของไฟลภาพที่นํามาใช คือ ประเภทไฟล .bmp  เนื่องจากเปนไฟลรูปภาพที่มีขนาดใหญ



 21 

และมีคุณภาพสูง มีพื้นที่วางที่สามารถซอนขอมูลมากกวาไฟลรูปภาพนามสกุลอ่ืนโดยไมทําให
ขนาดของไฟลและคุณภาพของไฟลเปลี่ยน เลือกใชการซอนขอมูลแบบซอนขอมูลที่ตองการพรอม
กับรหัสผานไวในไฟลภาพ เนื่องจากตองการสรางความปลอดภัยใหกับขอมูลที่ซอนอยูในไฟลภาพ
และเลือกใชวิธีการซอนขอมูลไวที่บิตที่มีนัยสําคัญต่ําสุด ซ่ึงเปนวิธีที่นิยมใชมากที่สุด  
 


