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บทคัดย่อ 

          วตัถุประสงค์ของการศึกษาในคร้ังน้ีเพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างการระบุตวัตนโดย
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และขอ้เสียในหลากหลายมุมมอง เช่น วิเคราะห์เปรียบเทียบความแพร่หลายในการใชง้าน  ความคงทน
ถาวร ความง่ายต่อการเก็บขอ้มูล  สมรรถนะการท างาน  การไดรั้บการยอมรับ  ความยากในการปลอม
แปลง  และค่าใช้จ่ายต ่า  รวมทั้ งวิเคราะห์การระบุตวัตนแบบใหม่ท่ีอยู่ในระหว่างการวิจยัและมี
แนวโนม้จะน ามาใชใ้นอนาคต    โดยท าการศึกษารวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร  บทความ และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งมาวเิคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผลการวเิคราะห์ ขอ้ดี ขอ้เสียคุณลกัษณะส าคญัของการระบุตวัตน
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ABSTRACT 
 

 This study aimed  to verify an identity authentication by examining various parts of the body. 
Both strong and weak points of the authentication should be examined such as universality, 
permanence, the ease of collecting data, performance, acceptance, difficulty in information 
duplication as well as low cost verification. This paper also included new authentication method 
being researched which would be further useful. Relevant information from documents, articles and 
researches had been gathered then analyzed and synthesized.  Both strong and weak points of major 
feature in applying  biometric identifier were also provided. 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

มนุษยมี์คุณลกัษณะเฉพาะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง  ซ่ึงท าให้สามารถใช้แยกแยะบุคคลได้
เป็นอย่างดี  คุณลกัษณะเฉพาะได้แก่  รูปแบบใบหน้า  เสียง  ลายน้ิวมือ ลายมือ ม่านตา และลายเซ็น 
เป็นตน้ การแยกแยะบุคคลมีความส าคญัอย่างยิ่งกบัระบบความมัน่คงทั้งสภาพแวดลอ้ม  และระบบ
คอมพิวเตอร์ เน่ืองจากหลายๆระบบตอ้งการการรับรู้ตวัตนส่วนบุคคลท่ีเช่ือถือไดเ้พื่อยืนยนัหรือพิสูจน์
ตวัตนของบุคคลท่ีร้องขอบริการจากระบบการระบุตวัตนโดยการใช ้ ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของ
ร่างกาย ชีวมาตรมีหลากหลายรูปแบบตามท่ีกล่าวเป็นตวัอยา่ง   ในแต่ละวิธีก็มีทั้งขอ้ดีขอ้เสีย  รวมถึง
ค่าใชจ่้ายของอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเก็บและการแยกแยะท่ีแตกต่างกนัไป  

ปัญหาท่ีศึกษาในการท าวิจยั เก่ียวขอ้งกบัการวเิคราะห์เปรียบเทียบเพื่อหาวา่ประเภทของการ
แยกแยะบุคคลท่ีเป็นท่ีนิยมในดา้นต่างๆมีอะไรบา้ง  เช่น  ความถูกตอ้ง  จ  านวนผูใ้ช ้  การยอมรับ  และ
ราคาท่ีเหมาะสมเป็นตน้ ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากงานวจิยัน้ีจะสามารถน าไปประยกุตก์บัระบบความมัน่คงของ
เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได ้  

 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 การวจิยัน้ีเป็นการวิจยัองคค์วามรู้เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างระหวา่งการระบุตวัตน โดยการ
ใชคุ้ณลกัษณะเฉพาะทางกายภาพของร่างกายในแต่ละประเภท โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้ดี และ
ขอ้เสียในหลากหลายมุมมอง เช่นวเิคราะห์เปรียบเทียบความแพร่หลายในการใชง้าน  ความคงทนถาวร
มากท่ีสุด  ความง่ายต่อการเก็บขอ้มูล  สมรรถนะการท างาน  การไดรั้บการยอมรับ  ความยากในการ
ปลอมแปลง  และค่าใชจ่้ายต ่า  รวมทั้งวิเคราะห์การระบุตวัตนแบบใหม่ท่ีอยู่ในระหวา่งการวิจยัและมี
แนวโนม้จะน ามาใชใ้นอนาคต 
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1.3 ค ำถำมกำรวจัิย 
 ค าถามการวจิยัไดก้ าหนดข้ึนตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัคือ 

1) จากการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการระบุตวัตนโดยการใช้ลกัษณะเฉพาะทาง
กายภาพของร่างกายท่ีมีการใช้งานในปัจจุบนั เช่น ลายน้ิวมือ รูปแบบใบหน้า  
เสียง  สารพนัธุกรรม  ม่านตา  และจอประสาทตา  ชีวมาตรประเภทไหนท่ีให้
ความถูกตอ้งสูงสุด  ใชก้บักลุ่มขอ้มูลไดม้ากท่ีสุด  ใชก้นัแพร่หลายท่ีสุด  ความ
สะดวกในการใชง้านมากท่ีสุด   ความคงทนถาวรมากท่ีสุด  ความยากง่ายในการ
ปลอมแปลง ค่าใชจ่้ายเหมาะสมท่ีสุด 

2) จากการวิเคราะห์ชีวมาตรอะไรท่ีอยู่ระหว่างการวิจยัและมีแนวโน้มจะใช้ใน
อนาคต เพราะสาเหตุอะไร 

 
1.4 สมมุติฐำนกำรวจัิย  
  การวจิยัเป็นการศึกษาวเิคราะห์เปรียบเทียบเทคนิคการแยกแยะบุคคลโดยการใชล้กัษณะเฉพาะ

ทางกายภาพของร่างกายท่ีมีการใชง้านและมีการวิจยัในปัจจุบนั เช่น ลายน้ิวมือ รูปแบบใบหน้า  เสียง  

สารพนัธุกรรม  ม่านตา และ จอประสาทตา เป็นต้น โดยคาดว่าผลท่ีได้จะสามารถบ่งบอกถึงข้อ

ไดเ้ปรียบของลายน้ิวมือซ่ึงใชเ้ป็นท่ีแพร่หลายท่ีสุดในปัจจุบนักบัการระบุตวัตนชนิดอ่ืนๆ 

 

1.5 ขอบเขตของกำรวจัิย 
 เ น่ืองจากการวิจัย เป็นการศึกษาวิ เคราะห์เปรียบเทียบการแยกแยะบุคคล โดยการใช้
ลกัษณะเฉพาะทางกายภาพของร่างกายท่ีมีการใชง้านและมีการวิจยัในปัจจุบนั เช่น ลายน้ิวมือ รูปแบบ
ใบหน้า  สารพนัธุกรรม  ม่านตา  และจอประสาทตา เป็นตน้  โดยจะมีการเปรียบเทียบในเชิงความ
แพร่หลายในการใชง้าน  ความต่างในการแยกแยะท่ีชดัเจน  ความคงทนถาวร  ความยากง่ายในการเก็บ  
การน ามาใช้งาน การยอมรับ  ขอ้ดีและขอ้เสีย  รวมถึงราคาของวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้เก็บและการน ามา
แยกแยะรวมถึงการวิเคราะห์ชีวมาตรท่ีอยู่ระหวา่งการวิจยัและมีแนวโน้มจะใช้ในอนาคตโดยก าหนด
ระยะเวลาในการวจิยั 1 ปี 
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1.6 นิยำมศัพท์ 

 การระบุตวัตน (Authentication) หมายถึงขั้นตอนท่ีผูใ้ชแ้สดงหลกัฐานวา่ตนเองคือใคร 
 ดี เอ็นเอ  (DNA) คือ ช่ือย่อของสารพันธุกรรม  มี ช่ือแบบเต็มว่า  กรดดีออกซีไรโบ

นิวคลีอิก (Deoxyribonucleic Acid) ซ่ึงเป็นจ าพวกกรดนิวคลีอิก (Nucleic Acid กรดท่ี
สามารถพบไดใ้นส่วนของใจกลางของเซลล์) ซ่ึง ดีเอ็นเอมกัพบอยูใ่นส่วนของนิวเคลียส
ของเซลล์ โดยพนัตวัอยูบ่นโครโมโซม (Chromosome)   ดีเอ็นเอ (DNA) มกัพบในเซลล์
ของส่ิงมีชีวิตทุกชนิด ดีเอ็นเอ ท าการเก็บขอ้มูลทางพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวิตชนิดหน่ึงๆ
เอาไว ้ซ่ึงมีลักษณะท่ีมีการผสมผสานมาจากส่ิงมีชีวิตรุ่นก่อน ซ่ึงก็คือ รุ่นพ่อและแม่ 
(Parent) ทั้งยงัสามารถถ่ายทอดลกัษณะไปยงัส่ิงมีชีวิตรุ่นถดัไป ซ่ึงก็คือรุ่นลูก หรือ รุ่น
หลาน (Offspring) 

 หู (Ear)  เป็นส่วนท่ีใชใ้นการรับรู้การไดย้นิ 
 ใบหนา้ (Face)  ส่วนของร่างกายท่ีใชใ้นการจดจ า 
 ท่าเดิน (Gait)  ท่าทางเดินและการทรงตวั 
 ลกัษณะทางกายภาพของมือ และน้ิวมือ (Hand and Finger Geometry) เป็นลกัษณะทาง

กายภาพของมือ และน้ิวมือ 
 ลายเส้นบนฝ่ามือ (Palm print)  เป็นลายเส้นบนฝ่ามือ 
 ลายน้ิวมือ  (Fingerprint)  หมายถึง  การอ่านและบนัทึกลายบนน้ิวมือ 
 เสียง (Voice)  เสียงท่ีใชใ้นการตอบโตร้ะหวา่งบุคคล 
 ลายเซ็น (Signature)   เป็นสัญลกัษณ์เฉพาะท่ีแสดงตวัตน 
 ม่านตา (Iris) หมายถึง เน้ือเยื่ออยู่หน้าสุดของผนงัลูกตาชั้นกลาง ประกอบดว้ยหลอด

เลือด เน้ือเยือ่เก่ียวพนั รวมทั้งเซลลท่ี์มีเมด็สี (Melanocyte) 
 จอประสาทตา (Retina) หมายถึง ส่วนหลงัสุดของลูกตา เป็นอวยัวะท่ีเป็นแผน่บางๆ ใส ไม่

มีสี แต่ท่ีมองผา่นกลอ้ง Ophthalmoscope เห็นเป็นสีแดง เกิดจากแสงสะทอ้นผา่นหลอด
เลือดในชั้นเน้ือเยือ่ Choroid  

 คล่ืนสมอง  (Electroencephalogram: EEG) หมายถึงการบนัทึกผลรวมของศกัยไ์ฟฟ้านอก
เซลลข์องกลุ่มเซลลป์ระสาทในสมองท่ีอยูใ่ตบ้ริเวณเคร่ืองมือท่ีใชบ้นัทึก  
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บทที ่2 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

                      

2.1  ควำมรู้พืน้ฐำน 

ชีวมาตรหรือไบโอเมตริกซ์ มาจากค าในภาษากรีก โดย ไบโอ หมายถึง ชีวติ  และเมตริกซ์ 
หมายถึง การวดั  การน าชีวมาตรมาใชก้บัการประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์เพิ่งเกิดข้ึนในช่วงไม่ก่ี
ทศวรรษท่ีผา่นมา  เน่ืองจากความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วทางดา้นเทคโนโลย ี ท าใหเ้กิดเทคนิคใหม่ ๆข้ึน
โดยอตัโนมติั  อยา่งไรก็ตามเทคนิคการน าชีวมาตรมาใชก้บัการประมวลผลมีพื้นฐานจากความคิดท่ี
สร้างสรรคข์องมนุษยใ์นสมยัพนัๆปีท่ีผา่นมา  ตวัอยา่งท่ีเก่าแก่และเป็นพื้นฐานท่ีสุดของการระบุตวัตน
คือการจดจ าใบหนา้  การระบุใบหนา้คนท่ีรู้จกั  และไม่รู้จกั  และเม่ือมีคนคุน้เคยมากข้ึนการใชก้ารจดจ า
มากข้ึน  ท าใหเ้กิดเทคนิคการระบุตวัตนท่ีไดรั้บการยอมรับ  ชีวภาพประเภทพฤติกรรม เช่น การระบุ
ตวัตนจากเสียงพดู   การรับรู้ดว้ยท่าทางการเดิน เหล่าน้ีลว้นเป็นการรับรู้บุคคลท่ีมนุษยย์อมรับอยา่งไม่
รู้ตวั   การคน้พบภาพเขียนในผนงัถ ้าซ่ึงคาดวา่เป็นร่องรอยท่ีปรากฏมาไม่นอ้ยกวา่ สามหม่ืนปีมีภาพมือ
ประทบับ่งบอกความเป็นเจา้ของภาพวาด  การใชล้ายน้ิวมือบนัทึกในเม็ดดินในการท าธุรกรรมทาง
ธุรกิจของชาวบาบิโลน  การใชล้ายน้ิวมือในการท าธุรกรรมทางธุรกิจของพอ่คา้ชาวจีน  หรือแมแ้ต่การ
ใชล้ายน้ิวมือและรอยเทา้ของเด็กเพื่อระบุตวัตนของเด็กชาวจีนในสมยัก่อน 

ในช่วงทศวรรต 1800 ท่ีมีการเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองอันเน่ืองมาจากการปฏิว ัติ
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม การท่ีต้องเผชิญกับจ านวนประชากร  การค้าขายท่ีเพิ่มมากข้ึนอย่าง
รวดเร็ว ความจ าเป็นในการพิสูจน์บุคคล หรือแมแ้ต่ผูก้ระท าความผิดท่ีเพิ่มมากข้ึนเช่นกนัดว้ย  ท าให้
เกิดความตอ้งการระบบท่ีจะสามารถบนัทึกความผดิพร้อมกบัระบุลกัษณะตวัตนของผูก้ระท าความผดิ 

ระบบชีวมาตรเร่ิมปรากฏให้เห็นคร้ังแรกในช่วงปี 1990 และเร่ิมน ามาใช้งานในช่วงตน้ยุค 
2000  
 
ประวตัิของกำรระบุตัวตนด้วยชีวมำตร   
1858  คร้ังแรกการใชภ้าพลายมือในการระบุตวัตน  เซอร์วิลเลียมเฮอร์เชล ผูท้  างานให้กบัขา้ราชการพล
เรือนของอินเดียไดบ้นัทึกการใชภ้าพลายมือ  และลายน้ิวมือดา้นหลงัของสัญญาการจา้งงาน  เพื่อใชใ้น



5 
 

การจ่ายเงินเดือนให้กบัพนกังาน  ซ่ึงถือวา่เป็นการบนัทึกภาพมือและน้ิวมือคร้ังแรกในการระบุตวัตน
อยา่งไม่เป็นทางการ 

 
1870  Alphonse Bertillon คิดคน้วิธีการระบุตวัตนดว้ยการบนัทึกรายละเอียดทางกายภาพจากการวดั
ร่างกาย  และเก็บเป็นภาพผูก้ระท าผดิทางอาญา  ซ่ึงอาชญากรท่ีท าผิดซ ้ าๆมกัเปล่ียนช่ือ และใชน้ามแฝง   
แบร์ตียงตั้งขอ้สังเกตว่าแมพ้วกเขาจะสามารถเปล่ียนช่ือของพวกเขา แต่พวกเขาไม่สามารถเปล่ียน
องคป์ระกอบบางอยา่งของร่างกาย  การคิดคน้ดงักล่าวไดถู้กน ามาใชก้บัวงการต ารวจทัว่โลก  และเรียก
เทคนิคดงักล่าววา่ Bertillonage หรือ anthropometries 
     
1892  Galton คิดคน้ระบบการจ าแนกลายน้ิวมือ  เซอร์ฟรานซิสแกลตนัได้ศึกษารายละเอียดของ
ลายน้ิวมือ  และเสนอการจดัหมวดหมู่ใหม่ดว้ยการพิมพล์ายน้ิวทั้งสิบน้ิว เป็นการระบุตวับุคคลท่ียงัคง
ใชม้าจนถึงปัจจุบนั และเรียกการระบุตวัตนน้ีวา่  “รายละเอียดของแกลตนั (Galton’s details)” 
 
1896  Sir Edward Henry พฒันาระบบการจ าแนกและการจดัหมวดหมู่ลายน้ิวมือ เซอร์เอ็ดเวิร์ดเฮนร่ี
ผูต้รวจราชการต ารวจรัฐเบงกอลได้น าเอาเทคนิคการพิมพร์ายละเอียดลายน้ิวมือของแกลตนัมาระบุ
อาชญากรแทนท่ีการใช้ anthropometries  และพฒันาวิธีการในการจดัหมวดหมู่และจดัเก็บขอ้มูลเพื่อ
การคน้หาท่ีสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งง่ายดายและมีประสิทธิภาพ  เซอร์เฮนร่ีไดจ้ดัตั้งไฟล์ลายน้ิวมือ
แห่งแรกในกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ  และต่อมาได้ถูกน ามาใช้ในส านักงานสืบสวนกลางแห่ง
สหรัฐอเมริกา (เอฟบีไอ) และหน่วยงานต่อตา้นอาชญากรรมต่างๆ  เป็นเวลานานหลายปี 
 
1903  เรือนจ ารัฐนิวยอร์กเร่ิมน าลายน้ิวมือมาใชใ้นการระบุตวัตนของอาชญากร   
 
1903  ระบบการวดัร่างกายของแบร์ตียงลม้เหลว เรือนจ าแคนสัสในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวา่เทคนิค
การวดัร่างกายของแบร์ตียง ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหวา่งคนสองคนท่ีเป็นคู่แฝดในการตดัสิน
ความผดิของคู่แฝดคู่หน่ึง   
 
1936  จกัษุแพทยแ์ฟรงกเ์บิร์ชเสนอแนวคิดของการใชรู้ปแบบม่านตาเป็นวธีิการระบุตวัตน 
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1960s  คร้ังแรกของระบบการจดจ าใบหนา้ก่ึงอตัโนมติัท่ีไดรั้บการพฒันาโดย Woodrow W. Bledsoe 
ภายใตส้ัญญาการพฒันากบัรัฐบาลสหรัฐ  ระบบน้ีจ าเป็นตอ้งใช้ผูดู้แลระบบเพื่อคน้หาต าแหน่งของตา 
หู จมูก และปากบนภาพถ่าย ระบบอาศยัเพียงการสกดัจุดต่างๆท่ีเป็นคุณลกัษณะบนใบหนา้โดยค านวณ
ระยะทางและอตัราส่วนการของแต่ละจุดและเทียบกบัขอ้มูลอา้งอิงท่ีมีอยู ่
 
1960 รูปแบบแรกของการสร้างเสียงพูด Gunnar Fant ศาสตราจารย์ชาวสวีเดนได้อธิบายถึง
องคป์ระกอบทางสรีรวทิยาของการสร้างเสียงพดู การคน้พบของเขาอยูบ่นพื้นฐานของการวิเคราะห์รังสี
เอกซ์ท่ีท าใหเ้กิดเสียงท่ีแตกต่างในแต่ละบุคคล การคน้พบน้ีถูกน ามาใชเ้พื่อท าความเขา้ใจส่วนประกอบ
ทางชีวภาพเก่ียวกบัการพดู เป็นแนวคิดท่ีส าคญัในการยอมรับการจดจ าเสียงพดู 
 
1963  งานวจิยัเก่ียวกบัลายน้ิวมือของฮิวจไ์ดรั้บการเผยแพร่ 
 
1965  เร่ิมมีการวจิยัการจดจ าลายเซ็น การบินอเมริกาเหนือไดพ้ฒันาระบบการจดจ าลายเซ็นคร้ังแรกใน
ปี 1965 
 
1969  เอฟบีไอผลกัดนัท่ีจะท าให้การจดจ าลายน้ิวมือเป็นกระบวนการอตัโนมติั ในปี 1969 ส านกังาน
สืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (เอฟบีไอ) ไดเ้ร่ิมผลกัดนัให้มีการพฒันากระบวนการระบุตวัตนดว้ย
ลายน้ิวมือ  เอฟบีไอวา่จา้งสถาบนัมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (NIST) เพื่อศึกษา
กระบวนการระบุตวัตนดว้ยลายน้ิวมือให้เป็นกระบวนการท างานอตัโนมติั กระบวนการดงักล่าวท าให้
เกิดความทา้ทายท่ีส าคญัได้แก่ (1) การสแกนลายน้ิวมือและการระบุขอ้ปลีกย่อยต่างๆ (2) การ
เปรียบเทียบลายน้ิวมือและรายการขอ้ปลีกยอ่ย 
 
1970s  การจดจ าใบหน้าตอ้งใช้ขั้นตอนการค านวณดว้ยตนเองเพื่อให้เป็นระบบอตัโนมติั Goldstein, 
Harmon, and Lesk ใชเ้ทคนิคการระบุ 21 จุดเฉพาะเจาะจง เช่น สีผม และความหนาริมฝีปาก เพื่อท าให้
เกิดการจดจ าใบหนา้ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัสองส่วนดงักล่าวแกปั้ญหาดว้ยการวดัและระบุต าแหน่งจากการ
ค านวณดว้ยตนเอง 
 
1970  ส่วนประกอบของพฤติกรรมในการพดูถูกออกแบบเป็นคร้ังแรก รูปแบบเร่ิมตน้ของการสร้างการ
พูดท่ีพฒันาข้ึนในปี 1960 ไดรั้บพฒันาต่อโดยดร. โจเซฟ เพอเคลล์ Dr. Joseph Perkell โดยใช้การ
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เคล่ือนไหวของรังสีเอกซ์ร่วมกบัล้ินและกราม รูปแบบน้ีท าให้สามารถเขา้ใจรายละเอียดพฤติกรรมท่ี
ซบัซอ้นและส่วนประกอบทางชีววทิยาของการพดู 
 
1974  ระบบลายมือถูกน ามาใชใ้นเชิงพาณิชยค์ร้ังแรก อุปกรณ์ชีวมาตรส าหรับระบบการจดจ าลายมือใน
เชิงพาณิชยถู์กน ามาใชค้ร้ังแรกในตน้ปี 1970 หลงัจากลายน้ิวมือท่ีถูกน าออกใชใ้นช่วงปลายทศวรรษท่ี 
1960 ระบบเหล่าน้ีถูกน ามาใช้ดว้ยวตัถุประสงค์หลกัคือการควบคุมการเขา้ถึง  การตรวจสอบเวลา
ท างาน และการระบุตวับุคคล 
 
1975  เอฟบีไอพฒันาอุปกรณ์รับรู้และเทคโนโลยีการสกดัรายละเอียด เอฟบีไอไดทุ้นสนบัสนุนการ
พฒันาเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ ซ่ึงน าไปสู่การพฒันาตน้แบบเคร่ืองอ่านท่ีใช้เทคนิคการเก็บคุณลกัษณะ
ลายน้ิวมือ อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการจดัเก็บมีราคาสูง  กว่าทศวรรษต่อมา NIST มุ่งเน้นการ
พฒันาให้การเก็บขอ้มูลลายน้ิวมืออยู่ในรูปแบบดิจิทลัและการบีบอดัภาพท่ีมีคุณภาพสามารถจ าแนก
และสกดัรายละเอียดด้วยอลักอริทึม M40 เอฟบีไอได้น าวิธีการดงักล่าวมาใช้คร้ังแรกในการคน้หา
มนุษย์  ขั้นตอนวิธีน้ีผลิตข้ึนมากับการเก็บข้อมูลภาพจ านวนไม่มากเพื่อใช้ฝึกอบรมและส าหรับ
ผูเ้ช่ียวชาญทางเทคนิคในการประเมินผล หลงัจากนั้นมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยี
ลายน้ิวมือ 
 
1976  ตน้แบบแรกส าหรับการจดจ าเสียงพูดไดรั้บการพฒันา บริษทั Texas Instruments พฒันาตน้แบบ
การจดจ าเสียงพดูท่ีไดรั้บการทดสอบโดยกองทพัอากาศสหรัฐและบริษทั The MITRE Corporation  
 
1977  รางวลัส าหรับสิทธิบตัรการจบัขอ้มูลลายเซ็นขณะเขียน Veripen, Inc ไดรั้บรางวลัสิทธิบตัร
ส าหรับ "อุปกรณ์ระบุตวับุคคล"  ซ่ึงอุปกรณ์น้ีสามารถจบัภาพดิจิตอลลกัษณะลายเซ็นขณะเขียนของแต่
ละบุคคล  เทคโนโลยีน้ีน าไปสู่การทดสอบการตรวจสอบลายมืออัตโนมัติ ของหน่วยงานระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  กองทพัอากาศสหรัฐอเมริกา 
 
1980s  กลุ่มค าพูด NIST ได้รับการจัดตั้ งข้ึน สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติของ
สหรัฐอเมริกา (NIST) จดัตั้งกลุ่มค าพดู NIST เพื่อศึกษาและส่งเสริมการใชเ้ทคนิคการประมวลผลค าพูด 
และเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาการจดจ าค าพดูอยา่งต่อเน่ือง 
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1985  แนวคิดท่ีวา่ไม่มีม่านตาสองม่านตาท่ีเหมือนกนัไดถู้กน าเสนอ  Drs. Leonard Flom และ Aran 
Safir สองจกัษุแพทยเ์สนอแนวคิดท่ีวา่ม่านตาของมนุษยไ์ม่มีทางเหมือนกนั 
 
1985  สิทธิบตัรส าหรับการระบุตวัตนดว้ยมือไดร้างวลั ลายมือไดถู้กน าออกใชใ้นเชิงพาณิชยค์ร้ังแรกท่ี
มหาวทิยาลยัจอร์เจียในปี 1974   กองทพัสหรัฐเร่ิมทดสอบการระบุตวัตนดว้ยลายมือส าหรับใชใ้นระบบ
ธนาคารในปี 1984  ซ่ึงถือว่าทั้ง 2 กรณีถูกน ามาใช้ก่อนสิทธิบตัรการใชล้ายมือในการระบุตวัตนของ 
David Sidlauskas 
 
1986  การแลกเปล่ียนมาตรฐานขอ้มูลรายละเอียดลายน้ิวมือ ในปี 1986 The National Institutes of 
Standards and Technology (NIST) ร่วมกบั ANSI ตีพิมพ์มาตรฐานส าหรับการแลกเปล่ียนขอ้มูล
รายละเอียดลายน้ิวมือ และถือว่าเป็นมาตรฐานการแลกเปล่ียนลายน้ิวมือรุ่นแรกท่ีหน่วยงานบงัคบัใช้
กฎหมายทัว่โลกน ามาใช ้
 
1986  ม่านตาถูกน ามาใชเ้พื่อระบุตวัตน Drs. Leonard Flom and Aran Safir เป็นผูใ้ห้แนวคิดวา่ม่านตา
สามารถน ามาใชเ้พื่อระบุตวัตน หลงัจากนั้น Dr. John Daugman ไดพ้ฒันาอลักอริทึมโดยการใชม้่านตา
เพื่อการระบุตวัตน 
 
1988  ระบบการจดจ าใบหนา้ก่ึงอตัโนมติัถูกน าออกใชง้าน ในปี 1988 เร่ิมมีการใชภ้าพเสก็ตของผูต้อ้ง
สงสัยเพื่อด าเนินการคน้หาจากฐานขอ้มูลรูปใบหนา้ดิจิตอล 
 
1988  เทคนิค Eigenface ถูกพฒันาข้ึนส าหรับการจดจ าใบหนา้ Kirby and Sirovich ใชห้ลกัการของ
พีชคณิตเชิงเส้นเทคนิค Eigenface มาประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาการจดจ าใบหนา้  
 
1991  การตรวจจบัใบหน้าเป็นจุดเร่ิมตน้ท าให้เกิดการพฒันาการจดจ าใบหน้าอตัโนมติั Turk และ 
Pentland คน้พบว่าการใช้เทคนิค eigenfaces ในการตรวจจบัใบหน้าจากภาพยงัมีขอ้ผิดพลาดหลง
เหลืออยู่ และผลจากการคน้พบน้ีท าให้เช่ือว่าการจดจ าใบหน้าอตัโนมติัเป็นไปได ้ และท าให้เกิดการ
พฒันาการจดจ าใบหนา้ต่อไป 
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1992  รัฐบาลสหรัฐจดัตั้งสมาคมชีวมาตร สภาความมัน่คงแห่งชาติ สหรัฐอเมริกาก่อตั้งสมาคมชีวมาตร 
และจดัใหมี้การประชุมคร้ังแรกในเดือนตุลาคมปี 1992   เดิมผูท่ี้จะเขา้มามีส่วนร่วมในสมาคมถูกจ ากดั
เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ  แต่ปัจจุบนัมีการเพิ่มจ านวนสมาชิกของสมาคม โดยรวมภาคอุตสาหกรรม 
ภาคเอกชนและสถาบนัการศึกษา การพฒันาคณะท างานจ านวนมากเพื่อเป็นจุดเร่ิมตน้ของความพยายาม
ในการทดสอบ การพฒันามาตรฐาน การท างานร่วมกนั  และความร่วมมือจากภาครัฐบาล  
 
1993  มีการคิดคน้ขั้นตอนวิธีและเทคโนโลยีการจดจ าใบหนา้ (FERET) ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้สู่ผลิตภณัฑ์
ในเชิงพาณิชย์  หน่วยงานวิจยั กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ผลักดันและสนับสนุนการคิดค้น
ขั้นตอนวิธีและเทคโนโลยีการจดจ าใบหน้า ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของเทคนิคการจดจ าใบหน้าไปสู่เชิง
พาณิชย ์
 
1994  มีการจดสิทธิบตัรขั้นตอนวิธีการจดจ าม่านตาเป็นคร้ังแรก Dr. John Daugman ไดรั้บรางวลั
สิทธิบตัรส าหรับการคิดคน้ขั้นตอนวิธีการจดจ าม่านตา  สิทธิบตัรน้ีเป็นรากฐานส าคญัของเทคโนโลยี
การจดจ าม่านตาในเชิงพาณิชยท่ี์ไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุดจนถึงปัจจุบนั 
 
1994  การประกวดแข่งขนัระบบการระบุลายน้ิวมือแบบบูรณาการอตัโนมติั  เอฟบีไอจดัให้มีการ
แข่งขนัระบบการระบุลายน้ิวมือแบบบูรณาการอตัโนมติั (IAFIS) เพื่อคดัเลือกบริษทัท่ีจะเข้ามา
ใหบ้ริการ  โดยไดร้ะบุความตอ้งการท่ีส าคญัไว ้3 ประเด็นไดแ้ก่ (1) การท าให้เป็นลายน้ิวมือดิจิตอล (2) 
การสกดัเอาคุณลกัษณะเฉพาะ (3) การจบัคู่ลกัษณะเฉพาะ  และบริษทั Lockheed Martin ไดรั้บเลือกใน
การด าเนินการพฒันาระบบ IAFIS 
 
1994  คร้ังแรกท่ีมีการใชก้ารระบุตวัตนดว้ยลายน้ิวมือกบัระบบปาลม์ RECOderm™  
 
1994  หน่วยงานตรวจคนเขา้เมืองสหรัฐอเมริกาติดตั้งระบบชีวมาตรท่ีสนามบินเพื่อตรวจอนุญาติ
นกัท่องเท่ียวเขา้ประเทศ  ผูโ้ดยสารจะไดรั้บบตัรท่ีเขา้รหสัขอ้มูลลายมือของพวกเขา เม่ือผูโ้ดยสารเดิน
ผา่นช่องตรวจท่ีติดตั้งอุปกรณ์ไบโอเมตริกซ์ ระบบจะท าการยนืยนัตวัตนของผูโ้ดยสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 
1995  การระบุตวัตนดว้ยม่านตาถูกน ามาใชใ้นเชิงพาณิชย ์
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1996  เทคโนโลยีการจดจ าเสียงพูดเร่ิมไดรั้บการยอมรับ  และท าให้มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง การระบุ
ตวัตนดว้ยลายมือถูกน ามาใช้ในกีฬาโอลิมปิกท่ีแอตแลนตา้ เพื่อการควบคุมและป้องกนัการเขา้ไปยงั
หมู่บา้นนกักีฬา  
 
1997  การพิสูจน์ตวัตนดว้ยชีวมาตรถูกน าออกเผยแพร่ในเชิงพาณิชย ์ การท างานร่วมกนั  การสร้าง
มาตรฐานการด าเนินการ  และมาตรฐานการแลกเปล่ียนข้อมูลเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าของ
อุตสาหกรรมผูผ้ลิตไบโอเมตริกซ์  
 
1998  เอฟบีไอเปิดตวัระบบดชันีดีเอ็นเอ (Combined DNA Index System CODIS) ซ่ึงถูกจดัเก็บใน
รูปแบบดิจิทลั โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะน ามาบงัคบัใชใ้นศาลยติุธรรม  
 
1999  องคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) เร่ิมศึกษาเพื่อน าเอาเทคโนโลยีชีวมาตรมาใช้
กบักระบวนการออกและตรวจสอบเอกสารการเดินทาง (พาสปอร์ต) ขณะเดียวกนัเพื่อตรวจสอบว่า
เทคโนโลยอีะไรบา้งท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ชเ้ป็นมาตรฐานสากลได ้
 
1999  การระบุตวัตนดว้ยสิบลายน้ิวมือไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นมาตรฐานอยูใ่นรูปอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
สามารถส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างระบบเป็นเครือข่ายระดบัชาติ ท าให้สามารถสืบคน้และ
ตรวจสอบประวติัอาชญากรรมมีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
2000  คร้ังแรกท่ีมีการประเมินเทคโนโลยีการระบุตวัตนด้วยชีวมาตรหลายๆประเภทท่ีมีอยู่ในเชิง
พาณิชย ์ โดยมีการทดสอบเพิ่มเติมในแต่ละประเภท ปี 2003 มีการทดสอบผูผ้ลิตการระบุตวัตนดว้ย
ลายน้ิวมือ   ปี 2006 มีการทดสอบผูผ้ลิตการระบุตวัตนดว้ยม่านตา วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อประเมินผล
การท างานบนฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ 
2000  การเผยแพร่งานวิจยัช้ินแรกท่ีอธิบายถึงการใช้รูปแบบของเส้นเลือดใตผ้ิวหนังด้านหลงัมือ
ส าหรับการระบุตวัตน ซ่ึงไดก้ลายเป็นเทคโนโลยกีารระบุตวัตนดว้ยหลอดเลือดในเชิงพาณิชย  ์
  
2000  มหาวิทยาลยัเวสต์เวอร์จิเนีย (WVU) เปิดหลกัสูตรปริญญาตรีระบบชีวมาตรในปี 2000 เป็น
ปริญญาคู่วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบชีวมาตร  ในขณะท่ีมหาวิทยาลยัหลายแห่งไดเ้พิ่มรายวิชาท่ี
เก่ียวกบัชีวภาพในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้ง    
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2001  เดือนมกราคมปี 2001 ระบบการระบุตวัตนดว้ยใบหนา้ไดรั้บการติดตั้งในซูเปอร์โบวล์ เมืองแทม
ปา รัฐฟลอริดา้  
 
2002  องคก์รมาตรฐานระหวา่งประเทศ (The International Organization for Standardization : ISO) ได้
จดัตั้งมาตรฐานดา้นชีวมาตร ISO / IEC JTC1 เพื่อสนบัสนุนมาตรฐานของเทคโนโลยีชีวมาตร ส่งเสริม
การท างาน และการแลกเปล่ียนขอ้มูลร่วมกนั  
 
2002  จดัตั้งคณะกรรมการเทคนิค M1 หรือกลุ่มท่ีปรึกษาทางดา้นเทคนิคท่ีเก่ียวกบัชีวมาตร เพื่ออ านวย
ความสะดวกใหก้บัองคก์รท่ีไดรั้บการรับรองในการพฒันามาตรฐานชีวมาตร 
   
2002  เทคโนโลยลีายฝ่ามือไดถู้กน ามาบูรณาการกบัการระบุตวัตนดว้ยลายน้ิวมืออตัโนมติั  
 
2003  จากการประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ท าให้มีการจัดตั้ ง
คณะอนุกรรมการชีวมาตรโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เกิดการประสานงานและท าให้เกิดความร่วมมือ
ทางดา้นการวจิยัทางชีวมาตรระหวา่งประเทศ  
 
2003  องคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO) ไดน้ าเอาการระบุตวัตนดว้ยชีวมาตรประเภท
การจดจ าใบหนา้มาบูรณาการใชก้บัหนงัสือเดินทางและเอกสารการเดินทาง  
 
2003  องคก์รชีวมาตรยโุรปซ่ึงเป็นองคก์รอิสระไดรั้บการก่อตั้งข้ึนเพื่อผลกัดนัให้สหภาพยุโรปเป็นผูน้ า
โลกในความเป็นเลิศทางดา้นชีวมาตร เนน้การแกปั้ญหาของการน าชีวมาตรมาใชก้บัการรับรู้ตวัตนและ
อุปสรรคต่างๆในส่วนแบ่งตลาดของตน ในขณะเดียวกนัยงัท าหน้าท่ีผลกัดนัในการประสานงานการ
สนบัสนุนและเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางดา้นชีวมาตร 
 
2004  สหรัฐอเมริกาใช้ระบบชีวมาตรลายน้ิวมือดิจิตอลและภาพดิจิตอลเพื่อระบุตวัตนของผูข้อเขา้
ประเทศเพื่อใหม้ัน่ใจวา่คนท่ีเขา้ประเทศสหรัฐเป็นบุคคลคนเดียวกนักบัผูท่ี้ไดรั้บวซ่ีาจริง   
  
2004  กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกาติดตั้งระบบการระบุตวัตนดว้ยชีวมาตรอตัโนมติัเพื่อปรับปรุง
ความสามารถในการติดตามและระบุภยัคุกคามความมั่นคงของชาติ ระบบสามารถจดัเก็บข้อมูล
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ทางดา้นชีวมาตรต่างๆทั้ง สิบลายน้ิวมือ  เสียงพูด  ภาพม่านตา และเน้ือเยื่อในช่องปากในการเก็บดีเอ็น
เอ จากกลุ่มผูก่้อการร้ายและบุคคลท่ีน่าสงสัย 
  
2004  รัฐคอนเนตติคทัและรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาจดัสร้างฐานข้อมูลลายฝ่ามือท่ีช่วยให้
หน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายในแต่ละรัฐสามารถส่งลายฝ่ามือแฝงท่ีไม่ปรากฏหลักฐานเพื่อน ามา
เปรียบเทียบกบัขอ้มูลในฐานหาผูก้ระท าผดิหรืออาชญากรได ้
 
2004  รัฐบาลสหรัฐสนับสนุนให้มีการปรับปรุงอลักอริทึมในการจดจ าใบหน้า นักวิจยัท่ีเข้าร่วม
โครงการได้ร่วมกนัวิเคราะห์ขอ้มูลท าให้เกิดการขยายความรู้ และความน่าสนใจทางด้านการจดจ า
ใบหนา้ 
 
2005  สิทธิบตัรแห่งสหรัฐอเมริกาส าหรับแนวคิดพื้นฐานของการจดจ าม่านตาไดห้มดอายุลงในปี 2005  
ท  าใหบ้ริษทัต่างๆใชโ้อกาสน้ีพฒันาอลักอริทึมการจดจ าม่านตาของตวัเอง 
 
2005  ม่านตาขณะเคล่ือนไหวไดรั้บการเสนอในการประชุมสมาคมชีวมาตร บริษทั Sarnoff คอร์
ปอเรชัน่ไดส้าธิตการจบัภาพม่านตาขณะเคล่ือนไหว ระบบสามารถเก็บภาพม่านตาจากคนท่ีเดินผา่น
ประต ู
 
2008  สหรัฐเร่ิมใช้ฐานข้อมูลไบโอเมตริกซ์   เอฟบีไอและกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเร่ิม
ออกแบบฐานขอ้มูลท่ีจะรวมเอาขอ้มูลเก่ียวกบัม่านตา ใบหนา้ และลายฝ่ามือ นอกเหนือไปจากการเก็บ
ขอ้มูลลายน้ิวมือ เพื่อใชช่้วยในการระบุบุคคลเขา้ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะขอ้มูลชีวมาตรท่ีจะ
ช่วยระบุบุคคลท่ีเป็นผูก่้อการร้ายหรือผูต้อ้งสงสัย 
 
2010  หน่วยงานรักษาความปลอดภยัแห่งชาติสหรัฐอเมริกาใชเ้คร่ืองมือชีวภาพส าหรับการระบุการก่อ
การร้าย จากการรวบรวมหลกัฐานลายน้ิวมือในท่ีเกิดเหตุ ท าให้สามารถหาต าแหน่งของสถานท่ีท่ี
ผูก่้อการร้ายวางแผนก่อวนิาศกรรม 9/11 
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2011  การระบุตวัตนดว้ยชีวมาตรประเภทดีเอ็นเอถูกใชใ้นการระบุร่างของอุซามะห์บินลาเดน  ดว้ย
เทคโนโลยีชีวมาตรดีเอ็นเอและการจดจ าใบหน้า ท่ีมีความเช่ือมัน่ถึงร้อยละ 95 ท าให้ซีไอเอสามารถ
ระบุร่างผูเ้สียชีวติท่ีพบวา่เป็นอุซามะห์บินลาเดน  
 
2013  แอปเป้ิลเร่ิมใช้เทคนิคการสแกนลายน้ิวมือระบุตวัตนเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ทั้งสมาร์ทโฟน
และแทปเล็ต รุ่น iPhone 5S   iPhone 6   iPhone 6 Plus  iPad Air 2   และ iPad Mini 3  
  

2.2  ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

2.2.1  ลำยนิว้มือ (Fingerprint) 

ลายน้ิวมือเป็นส่ิงท่ีมีมาแต่ก าเนิด และไม่มีการเปล่ียนแปลงตลอดชีวิต มนุษยจ์ะมีลายน้ิวมือท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ ลายน้ิวมือจึงถูกใช้ในการจ าแนกบุคคล ลายน้ิวมือท่ีอยู่บนน้ิวมือสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น ลายน้ิวมือรูปก้นหอย ลายน้ิวมือรูปลูกคล่ืน ลายน้ิวมือรูปลูกคล่ืนมว้น และ 
ลายน้ิวมือรูปภูเขา 

2.2.2  ม่ำนตำ (Iris) 

ม่านตาของคนเรามีลวดลายหรือรูปแบบท่ีกระจดักระจาย แบบสุ่ม ท าให้มีความเป็นเอกลกัษณ์
ของบุคคลค่อนขา้งสูง แมก้ระทั้งฝาแฝดกนัก็ยงัมีม่านตาท่ีแตกต่างกนั ม่านตามีความคงสภาพ
ตั้งแต่อายุครบ 2 ปี จึงท าให้รูปแบบม่านตาสามารถน ามาใช้ในการระบุบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2.2.3  ใบหน้ำ (Face) 

ภาพใบหน้าของบุคคลสามารถน ามาใช้ระบุตวัตนได้ง่าย รวดเร็ว และไม่ท าให้บุคคลท่ีถูก
ตรวจสอบเกิดพฤติกรรมท่ีต่อต้าน เน่ืองจากปัจจุบนัเทคโนโลยีทางการถ่ายภาพบุคคลมี
ประสิทธิภาพมากจึงสามารถเก็บข้อมูลภาพบุคคลได้อย่างรวดเร็ว การระบุบุคคลด้วยภาพ
ใบหนา้เป็นการอาศยั การประมวลผลภาพดว้ยหลกัการรู้จ าใบหนา้ โดยอาศยัการวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบลกัษณะเคา้โครงใบหนา้ของแต่ละบุคคล  

2.2.4  จมูก (Nose) 

จมูกเป็นอวยัวะท่ีอยูบ่นใบหนา้ ยื่นออกมาตรงก่ึงกลางของใบหนา้  ท าหน้าท่ีใชใ้นการหายใจ  
ใช้รับกล่ินของส่ิงท่ีอยู่รอบๆตวัเรา นอกจากน้ียงัใช้ในการกรองของเสียขณะหายใจ เช่นฝุ่ น
ละออง จมูกประกอบด้วยกระดูกแข็ง  และกระดูกอ่อนเป็นอวยัวะในส่วนท่ีมีจุดตรึงส าหรับ
การจดจ าใบหน้า มีลกัษณะตามเผ่าพนัธ์  จึงท าให้มีผูส้นใจศึกษาการน าเอาจมูกมาใช้ในการ
การระบุตวัตน 
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2.2.5  ใบหู (Ear-Based)  

ใบหู มีหนา้ท่ีในการรวบรวมคล่ืนเสียงท่ีมาจากท่ีต่างๆ ส่งเขา้สู่รูหู ใบหู มีกระดูกอ่อนอีลาสติก 
เป็นแกนอยูภ่ายใน ท าใหโ้คง้พบังอได ้รูปร่างใบหูของแต่ละคนแตกต่างกนัไป โดยมีขนาดและ
รอยหยกัซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละบุคคล 

2.2.6  จอประสำทตำ (Retina) 

การรู้จ าจอประสาทตาเพื่อใช้ระบุบุคคลเป็นการวิเคราะห์ลวดลายของเส้นเลือดบนจอตาท่ีอยู่
ดา้นหลงัลูกตา ซ่ึงแต่ละบุคคลจะมีลวดลายแตกต่างกนั ท าใหส้ามารถน ามาใชใ้นการระบุตวัตน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แต่วิธีการจ าเป็นตอ้งใช้เคร่ืองมือพิเศษในการจดัเก็บขอ้มูล ท าให้เกิด
ความไม่สะดวก ลายจอประสาทตาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นกรณีบุคคลท่ีมีสุขภาพตาไม่
แขง็แรง เน่ืองมาจากเส้นเลือดบนจอตามีการเปล่ียนแปลง  
2.2.7 ลำยฝ่ำมือ (Palm Print) 

มือเป็นอวยัวะของมนุษยท่ี์ใชห้ยิบจบัส่ิงของ ในฝ่ามือจะมีลวดลายเรียกวา่ลายฝ่ามือ ซ่ึงแต่ละ
บุคคลจะมีความแตกต่างกนัโดยลายฝ่ามือประกอบดว้ยลายสายหลกั ร้ิวรอย และสันเขาผิวหนงั 
มีความแตกต่างไปจากลายน้ิวมือคือมีรายละเอียดท่ีมากกวา่ลายน้ิวมือท าให้สามารถน ามาระบุ
ตวัตนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2.8  รหัสพนัธุกรรม (DNA) 

DNA ย่อมาจากกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (Deoxyribonucleic Acid) ซ่ึงเป็นจ าพวกกรด
นิวคลีอิก  สามารถพบได้ในส่วนของใจกลางของเซลล์ ซ่ึงดีเอ็นเอมกัพบอยู่ในส่วนของ
นิวเคลียสของเซลล์ โดยพนัตวัอยูบ่นโครโมโซม โดยดีเอ็นเอมกัพบในเซลล์ของส่ิงมีชีวิตทุก
ชนิด ไดแ้ก่ คน  สัตว ์ พืช เป็นตน้ DNA จะท าการเก็บขอ้มูลทางพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวิตชนิด
หน่ึงๆเอาไว ้ซ่ึงมีลกัษณะท่ีมีการผสมผสานมาจากส่ิงมีชีวิตรุ่นก่อน ซ่ึงก็คือ รุ่นพ่อและแม่  ทั้ง
ยงัสามารถถ่ายทอดลกัษณะไปยงัส่ิงมีชีวติรุ่นถดัไป ซ่ึงก็คือรุ่นลูก หรือ รุ่นหลาน   

2.2.9  คลืน่สมอง (Brain Wave) 

สมองเป็นอวยัวะท่ีส าคญัและมีความซบัซ้อนท่ีสุดของร่างกายมนุษย ์ในการท างานของสมอง
จะเกิดสัญญาณคล่ืนไฟฟ้า ซ่ึงพบวา่สัญญาณคล่ืนไฟฟ้าจากสมองมีเอกลกัษณ์ จึงสามารถน ามา
เป็นเคร่ืองมือในการพิสูจน์ตวัตน   Electroencephalography (EEG) เป็นวิธีการวดัค่า
สัญญาณไฟฟ้าซ่ึงถูกผลิตออกมาจากสมองโดยใชต้วัรับคล่ืนไฟฟ้าติดท่ีบริเวณหนงัศีรษะตาม
ต าแหน่ง ซ่ึงสัญญาณดงักล่าวจะมีความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบัสมองหรือเส้นประสาทในบริเวณ
ท่ีตรวจวดั   
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บทที ่3 

ระเบียบวธิีวจิัย 
 

3.1  ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 

งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเพื่อศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบการแยกแยะบุคคลโดยการใช้
ลกัษณะเฉพาะทางกายภาพของร่างกายท่ีมีการใชง้านในปัจจุบนัรวมทั้งการวิเคราะห์ชีวมาตรท่ีอยู่
ระหวา่งการวจิยัและมีแนวโนม้จะใชใ้นอนาคต โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานการวจิยัดงัน้ี 

1) ศึกษางานและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้การศึกษาถึงเร่ืองการแยกแยะบุคคลโดยการใช้
ลกัษณะเฉพาะทางกายภาพของร่างกายท่ีมีการใช้งานในปัจจุบนัและท่ีอยูใ่นระหว่างการ
วิจยัเพื่อจะน ามาใชใ้นอนาค รวมถึงเอกสารท่ีมีการเปรียบเทียบเร่ืองของชีวมาตรท่ีมีผูท้  า
การเปรียบเทียบในแง่มุมต่างๆ   

2) ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกับวิธีการท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ประเมิน เปรียบเทียบ เพื่อท าการ
ออกแบบการเปรียบเทียบการแยกแยะบุคคลโดยการใช้ลกัษณะเฉพาะทางกายภาพของ
ร่างกาย 

3) วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลการแยกแยะบุคคลโดยการใชล้กัษณะเฉพาะทางกายภาพของ
ร่างกายตามท่ีออกแบบไวร้วมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบชีวมาตรท่ีมีแนวโนม้จะถูกน ามาใช้
ในอนาคต 
 

3.2  การเกบ็รายละเอยีดข้อมูล 

3.2.1  ลายนิว้มือ (Fingerprint) 

 

ลายน้ิวมือ เกิดข้ึนจากเส้นร่องบนบริเวณผิวหนงัของน้ิวมือ   เช่ือมต่อกนัมองเห็นเป็นลายเส้น 

ซ่ึงจะมีรูปแบบแตกต่างกนัไป   ลายน้ิวมือติดตวัมาตั้งแต่เกิด  และจะคงอยูต่ลอดไปไม่เปล่ียนแปลง  มี

ความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีจะไม่ซ ้ ากนั  ถึงแมจ้ะเป็นคู่แผดท่ีเกิดจากไข่ใบเดียวกนั ก็ไม่สามารถมีลายพิมพ์

น้ิวมือท่ีเหมือนกนัได ้ การตรวจพิสูจน์เอกลกัษณ์บุคคลดว้ยเทคโนโลยีลายน้ิวมือไดรั้บการทดสอบจน

มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ  เน่ืองจากการระบุบุคคลดว้ยลายน้ิวมือมีการใชง้านมานานเป็นเคร่ืองมือท่ีถูก
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ใชอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย  เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบลายน้ิวมืออตัโนมติั AFIS (Automated 

Fingerprint Identification System) ไดรั้บการพฒันา   และไดรั้บการทดสอบในการใช้เป็นอุปกรณ์ใช้

บงัคบัทางกฎหมายมาแล้วกว่า 2 ทศวรรษ   สินคา้ท่ีผลิตจากผูป้ระกอบการมีความหลากหลาย  มี

คุณภาพ แพร่หลาย มากกวา่ เทคโนโลยชีีวมาตรอ่ืนๆท่ีมาจากผูจ้  าหน่ายรายเดียว   

 
 

ภาพประกอบ 1  ส่วนประกอบของลายน้ิวมือ (กลุ่มวจิยัฟิสิกส์ศึกษา คณะวทิยาศาสตร์     

                     มหาวทิยาลยัมหิดล, 27 กุมภาพนัธ์ 2559) 
 

รูปแบบลายน้ิวมือสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  4 แบบหลกั ๆ ไดแ้ก่ 

 1. แบบพบัหวาย (Loop)   ประชากร 60-70% มีลายน้ิวมือแบบน้ีซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 แบบยอ่ย ดงัน้ี 

 

  

 

 

 

 

 

 

  ภาพประกอบ 2  ลายน้ิวมือแบบพบัหวาย (กลุ่มวจิยัฟิสิกส์ศึกษา คณะวทิยาศาสตร์     

                       มหาวทิยาลยัมหิดล, 27 กุมภาพนัธ์ 2559) 

แบบท่ี 1  Right loop 

 

แบบท่ี 2  Left loop 

 

แบบท่ี 3  Double loop 

 

แบบท่ี 4  Right pocket loop 

 

แบบท่ี 5  Left pocket loop 
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 2. แบบกน้หอย (Whorl)    ประชากร 25 – 35 % จะมีลายน้ิวมือแบบกน้หอย 

 
  ภาพประกอบ 3  ลายน้ิวมือแบบกน้หอย (กลุ่มวจิยัฟิสิกส์ศึกษา คณะวทิยาศาสตร์      

          มหาวทิยาลยัมหิดล, 27 กุมภาพนัธ์ 2559)  

  3. แบบโคง้ (Tentarch and Arch)  ประชากร 5 % มีลายน้ิวมือแบบน้ี ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 แบบยอ่ย  ดงัน้ี 
 

      
  ภาพประกอบ 4  ลายน้ิวมือแบบโคง้  (กลุ่มวจิยัฟิสิกส์ศึกษา คณะวทิยาศาสตร์     

          มหาวทิยาลยัมหิดล, 27 กุมภาพนัธ์ 2559) 

  4. แบบผสม (Mixed figure / Composite) 

 
      ภาพประกอบ 5  ลายน้ิวมือแบบผสม (กลุ่มวจิยัฟิสิกส์ศึกษา คณะวทิยาศาสตร์   

              มหาวทิยาลยัมหิดล, 27 กุมภาพนัธ์ 2559) 
 

เน่ืองจากความเป็นเอกลกัษณ์ของลายน้ิวมือ ท าให้เราสามารถใชล้ายน้ิวมือเป็นหลกัฐานยืนยนั 
หรือระบุบุคคล   การยืนยนั หรือระบุบุคคลด้วยลายน้ิวมือ (Fingerprint Identification)  มีหลกัการ
วิเคราะห์ลายน้ิวมือดงัน้ี   โดยทัว่ไปจะเร่ิมด้วยการน าลายน้ิวมือของบุคคลหน่ึง  มาหาจุดลักษณะ
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เฉพาะท่ีส าคญั  หรือต าหนิต่างๆ บนลายน้ิวมือ ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ต าหนิและ
ลกัษณะต่างๆ ของลายเส้นทัว่ๆ ไป เช่น เส้นตรง  เส้นโคง้  จุด  เส้นแตก  เส้นวกกลบั   เส้นเวียน  เส้น
ขาด  เส้นทะเลสาบ  เส้น 2 เส้นมาพบกนั  และลกัษณะพิเศษบางอยา่ง เช่น ไบฟูร์เคชนั หมายถึง  เส้น
ขอบหน่ึงท่ีไดถู้กแยกออกเป็น 2 เส้นหรือมากกว่า 2 เส้น  ไดเวอร์เจนซ์  เส้นขอบท่ีไดว้ิ่งขนานกนัมา
หรือเกือบจะขนานและไดแ้ยกถ่างออกไป   จุดมินูเทีย (Minutiae) คือ จุดบนปลายเส้นหยดุหรือเส้นแยก     

 

 

 

 
 

   ภาพประกอบ 6  แสดงถึงจุดลกัษณะเฉพาะ 37 จุด (ซีเอม็ซิสเทม็เซอร์วสิ เชียงใหม่,  

                27 กุมภาพนัธ์ 2559) 
 

กระบวนการจะ เ ร่ิมจาก  การ อ่ านภาพลาย น้ิว มือ เข้าม า เก็บไว้ในหน่วยความจ า
ถาวร    EEPROM   ก่อนการเก็บขอ้มูลลงในหน่วยความจ าถาวร   ขอ้มูลจะถูกน ามาผา่นการประมวลผล
ก่อน (Pre-Processing)  เพื่อให้ได้ภาพท่ีมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพ ด้วยการก าจัดสัญญาณ
รบกวน   การปรับความมืดสวา่ง  หาความแตกต่างของตวัภาพและฉากของภาพ  การแปลงภาพเป็นภาพ
ฐานสอง  (Binary)  การท าให้เส้นลายน้ิวมือบางลง (Thinning)   ถือวา่เป็นขอ้มูลตน้แบบหรือเป็นรหัส
ของผูใ้ชแ้ต่ละคน      ภาพท่ีถูกจดัเก็บจะถูกใชเ้พื่อการเปรียบเทียบกบัลายน้ิวมือท่ีไดรั้บการสแกนเขา้มา   
ภาพประกอบ 7 แสดงกระบวนการท างานการเร่ิมตน้การเก็บขอ้มูลลายน้ิวมือท่ีไดรั้บการสแกนเขา้มา   

 
ภาพประกอบ 7  กระบวนการท างานของการเก็บขอ้มูลลายน้ิวมือ (ซีเอม็ซิสเทม็เซอร์วิส เชียงใหม่,  

                      27 กุมภาพนัธ์ 2559) 
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หลงัจากเก็บขอ้มูลลายน้ิวมือไวแ้ลว้   ขั้นตอนต่อไปเม่ือตอ้งการยืนยนัหรือระบุบุคคล  จะคลา้ยกบัการ
อ่านข้อมูลลายน้ิวมือเข้ามาจัดเก็บ   เพียงแต่ข้อมูลลายน้ิวมือท่ีต้องการน ามาเปรียบเทียบจะถูก
ประมวลผลก่อนดว้ยกระบวนการแบบเดียวกนั  และเก็บลงในหน่วยความจ าชัว่คราว  จากภาพประกอบ 
8  แสดงการเปรียบเทียบคือการน าขอ้มูลลายน้ิวมือท่ีตอ้งการตรวจสอบในหน่วยความจ าชัว่คราวมาท า
การจบัคู่กบัขอ้มูลท่ีมีอยู่ในหน่วยความจ าถาวร  ถา้สามารถจบัคู่ได้แสดงว่าสามารถยืนยนัหรือระบุ
บุคคลเจา้ของลายน้ิวมือได ้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 8  กระบวนการเปรียบเทียบลายน้ิวมือ (ซีเอ็มซิสเทม็เซอร์วสิ เชียงใหม่,  

27 กุมภาพนัธ์ 2559) 
 

ขอ้ดีของลายน้ิวมือ  ลายน้ิวมือเป็นส่ิงท่ีติดตวัมาตั้งแต่เกิด  มีรูปแบบเฉพาะในแต่ละบุคคล  ไม่

มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบตั้งแต่เกิด จนถึงกระทัง่วนัท่ีตาย  อาจมีเพียงการเปล่ียนแปลงขนาดไดต้าม

ขนาดของร่างกาย   การใช้ลาย น้ิวมือระบุตัวบุคคลมีความสะดวก   เพราะเป็นส่ิงท่ี ติดตัว

ตลอดเวลา  เทคโนโลยลีายน้ิวมือใชพ้ื้นท่ีในการจดัเก็บขอ้มูลนอ้ยกวา่เทคโนโลยีไบโอเมตริกดา้นอ่ืน ๆ 

แนวคิดของเทคโนโลยลีายน้ิวมือน้ีเป็นส่ิงท่ีสามารถเขา้ใจไดง่้าย  ท าให้ผูใ้ชเ้รียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  เป็น

เทคโนโลยท่ีีมีมานาน   และมีการวจิยัและพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง  มีการใชอ้ยา่งแพร่หลาย  ท าให้ผูผ้ลิต

เลือกท่ีจะผลิตอุปกรณ์สแกนลายน้ิวมือ  มีผลใหอุ้ปกรณ์มีคุณภาพ มีความหลากหลาย  มีขนาดเล็กลง  มี

ราคาถูก  ประหยดัไฟ  และเทคนิคดงักล่าวยงัถูกน าไปประยุกต์ใช้บนอุปกรณ์ต่าง ๆได้สะดวก  เช่น 
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แลปทอป  และโทรศพัท์มือถือ  เป็นการสร้างทางเลือกให้กบัลูกคา้ท่ีจะน ามาใช้งานไดม้าก   ส าหรับ

ขอ้เสีย  คนบางกลุ่มยงัมีความเช่ือวา่ การใชล้ายน้ิวมือในการระบุตวับุคคลนั้น เหมือนตนเป็นอาชญากร  

หรือมีความคิดวา่จะท าให้เกิดความไม่ปลอดภยัส าหรับตนเอง  ขอ้มูลอาจถูกน าไปลอกเลียน  จึงท าให้

คนกลุ่มดงักล่าวไม่ให้ความร่วมมือ  ส่งผลให้เทคโนโลยีลายน้ิวมือไม่เป็นท่ีแพร่หลายในบางพื้นท่ีบาง

ประเทศ   จึงยงัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชร่้วมกบัเทคนิคการระบุตวัตนอ่ืนๆ เช่นรหสัผา่น หรือ หมายเลย 

PIN   น้ิวมือเป็นส่วนท่ีมนุษยใ์ชห้ยิบจบัตลอดเวลาเกิดความสกปรกง่ายกวา่ส่วนอ่ืนของร่างกาย   เม่ือ

เวลาสแกนลายน้ิวมือใช้งานอาจท าให้เคร่ืองไม่สามารถอ่านได้   และมีผลท าให้เคร่ืองได้รับความ

สกปรก  ส่งผลให้เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือเส่ือมประสิทธิภาพลงด้วย  เทคโนโลยีลายน้ิวมือเป็น

เทคโนโลยีท่ีมีมานาน  ผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัเทคโนโลยีลายน้ิวมือมีความหลากหลาย   ท าให้เกิดความไม่

เขา้กนัของขอ้มูลได ้  
 

3.2.2  ใบหน้า (Face) 
 

ตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันใบหน้าถูกใช้ในการจดจ าและการระบุตัวตนอย่างไม่ตั้ งใจโดย
อตัโนมติัทั้งกบัครอบครัว เครือญาติ  เพื่อน คนรู้จกั คนท่ีพบเจอกนัเพียงคร้ังเดียว หรือแมแ้ต่คนท่ีเดิน
ผา่นเราไป  สมองของมนุษยมี์ความสามารถจดจ าใบหน้าเหล่านั้นได ้ ใบหน้าของมนุษยส์ามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 6 รูปแบบ ได้แก่ ใบหน้ารูปไข่เป็นรูปหน้าท่ีพบมากท่ีสุด ต าแหน่งต่างๆบนใบหน้ามี
ระยะห่างท่ีไดส้ัดส่วน คือ ระยะห่างจากโคนผมถึงคิ้ว คิ้วถึงปลายจมูก และปลายจมูกถึงคางเท่ากนั  ถือ
วา่เป็นรูปหนา้ท่ีสวยท่ีสุด  ใบหนา้รูปยาว รูปหนา้จะมีลกัษณะคลา้ยกบัรูปไข่ แต่มีความยาวมากข้ึน จาก
หนา้ผากและคาง  ใบหน้ารูปเพชร  หน้าผากและคางเป็นจุดท่ีแคบท่ีสุดของใบหนา้ ในขณะท่ีโหนก
แกม้เห็นเด่นชดัมากท่ีสุด น่ีคือจุดเด่นชดัของใบหน้ารูปเพชร ใบหน้ารูปสามเหล่ียม คนท่ีมีรูปหน้า
สามเหล่ียม หนา้ผากจะกวา้งและสูง ส่วนคางจะแหลมจนเห็นไดช้ดั  ใบหนา้รูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ รูปหนา้
จะดูยาวกวา่กวา้ง  ความกวา้งบริเวณหนา้ผากและขากรรไกรเท่ากนั และ ใบหน้ารูปกลม ใบหนา้จะมี
ลกัษณะกวา้งกวา่คนอ่ืนๆ บริเวณแกม้จะกวา้ง ความกวา้งและความยาวบนใบหนา้เกือบท่ีจะเท่ากนั 

การรู้จ าใบหนา้เป็นหน่ึงในระบบการวิเคราะห์ภาพ   การจดจ าใบหนา้ไดรั้บความสนใจอยา่งมี
นยัส าคญัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา  ดว้ยอยา่งนอ้ยสองเหตุผลท่ีท าให้เกิดความตอ้งการ
ส าหรับการรู้จ าใบหน้า ไดแ้ก่  การขยายตวัของการใช้งานในเชิงพาณิชย ์ และการน ามาใช้ทางด้าน
กฎหมาย   แมก้ารวจิยัท่ีต่อเน่ืองเก่ียวกบัการรู้จ  าใบหนา้และความพร้อมของเทคโนโลยีท่ีเจริญกา้วหนา้
ท่ีท าให้ระบบการรับรู้ใบหน้าประสบความส าเร็จ  แต่ก็ยงัมีขอ้จ ากดัและเง่ือนไขต่างๆของการใช้งาน



21 
 

จริง  ยกตวัอยา่งเช่นการรับรู้ภาพใบหนา้ท่ีอยูใ่นสภาพแวดลอ้มกลางแจง้  การเปล่ียนแปลงในการส่อง
สว่างของแสง  หรือปัญหาท่ียงัไม่สามารถแก้ไข  ซ่ึงท าให้ระบบในปัจจุบันยงัคงห่างไกลจาก
ความสามารถของระบบการรับรู้ของมนุษย ์  มีผลให้เทคโนโลยีการรู้จ าใบหน้ายงัคงตอ้งมีการวิจยั
ต่อไป 

การวิจยัเคร่ืองมือรู้จ  าใบหนา้อตัโนมติัเร่ิมมาตั้งแต่ช่วงปี 1970 (Kelly, 1970)  โดยใชแ้นวคิด
การรู้จ าจากภาพ 2 มิติ หลงัจากนั้นไดมี้การศึกษาวิจยัเพิ่ม โดยใช้ภาพใบหน้า 2 มิติมาสร้างเป็นภาพ
ตน้แบบ 3 มิติ  ซ่ึงสามารถใชใ้นการเปรียบเทียบกบัภาพปกติและภาพวีดิโอ   โดยทัว่ไปเทคนิคการรู้จ า
ใบหน้าจะใช้วิธีการแบ่งแยกประเภทบนใบหน้า  คุณลกัษณะต่างๆจะถูกวดั เช่นระยะห่างระหว่าง
จุดส าคญั  รูปแบบใบหน้าหรือโปรไฟล์ใบหน้าจะถูกน ามาใช้ประกอบการเปรียบเทียบ   ตน้ปี 1990 
งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัเทคนิคการรู้จ  าใบหนา้  (face recognition techniques)  มีความกา้วหนา้มาก  เพิ่มความ
น่าสนใจและให้โอกาสในเชิงพาณิชย์   ความพร้อมของฮาร์ดแวร์แบบ real-time  และการให้
ความส าคญักบัการใชง้านท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงยิ่งเพิ่มความส าคญัให้กบัระบบการรู้จ าใบหนา้มาก
ข้ึน 

การวิเคราะห์ลายน้ิวมือ จอประสาทตา หรือการสแกนม่านตา  วิธีการเหล่าน้ีตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือของผูถู้กเก็บขอ้มูลในขณะท่ีระบบการระบุบุคคลดว้ยภาพใบหนา้กลบัท าไดอ้ยา่งสะดวกสบาย  
รวดเร็ว  และไม่ท าให้บุคคลท่ีถูกตรวจสอบเกิดพฤติกรรมท่ีต่อตา้น เน่ืองจากเทคโนโลยีการถ่ายภาพมี
ประสิทธิภาพมากจึงสามารถเก็บขอ้มูลภาพบุคคลไดอ้ยา่งรวดเร็วเพียงเส้ียววนิาที  แมจ้ะอยูใ่นระยะทาง
ท่ีไกลมากก็ตาม จึงไม่เป็นการรบกวน  กีดกัน  หรือบงัคบั  ดังนั้นผูถู้กเก็บข้อมูลเดินผ่านระบบก็
สามารถถูกเก็บขอ้มูลได ้  การใชง้านในเชิงพาณิชยแ์ละการใช้ในเชิงการบงัคบัใชก้ฎหมายของการรู้จ า
ใบหน้ามกัตอ้งใชภ้าพถ่ายโดยตรง หรือรูปภาพจากวิดีโอท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ ซ่ึงเป็นความทา้ทาย
ทางเทคนิค โดยเฉพาะเทคนิคการประมวลผลภาพ  รูปแบบการจดจ า  คอมพิวเตอร์วิทศัน์  และ
โครงข่ายประสาทเทียม  ปัญหาของระบบท่ีจะน าเอาการระบุบุคคลด้วยใบหน้า   จึงสามารถเลือก
รูปแบบตามความเหมาะสมของระบบ ไม่ว่าจะเป็น  การตรวจสอบใบหน้าของตูเ้อทีเอ็ม  การควบคุม
การเขา้ถึงขอ้มูลของระบบต่างๆ   การใช้ในวีดิโอเกมส์  โปรแกรมการอบรม  การใช้ในบตัรสมาร์ต  
ใบอนุญาตขบัข่ีรถ  และการตรวจคนเขา้เมือง   
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   ภาพประกอบ 9  รูปแบบของการประยกุตใ์ชก้ารจดจ าใบหนา้  
   ท่ีมา : W. ZHAO, et al., 2003 
 

อย่างไรก็ตามในการระบุบุคคลด้วยใบหน้าจ าเป็นต้องตระหนักถึงทุกสถานการณ์ท่ีมีผล
โดยตรงกบัใบหนา้  การวิจยัการรับรู้ใบหนา้ต่อๆมาพิจารณาจิตฟิสิกส์และประสาทวิทยา  เช่น อารมณ์
ท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงจะท าให้การจดจ าใบหน้ายุง่ยากมากกวา่สถานการณ์ปกติ   และท าให้ระบบจ าเป็นตอ้ง
เก็บภาพจ านวนมาก  ประโยชน์ท่ีส าคญัของระบบคอมพิวเตอร์คือความสามารถในการจดัเก็บภาพ
ใบหนา้จ านวนมาก ซ่ึงอาจเป็นภาพ 2 มิติเพียงมุมมองเดียว หรือ ภาพหลายๆมุมมอง  ท าให้ระบบการ
จดจ าใบหน้ามีการเปรียบเทียบท่ีมีประสิทธิภาพดีข้ึน  ในขณะเดียวกนัยงัมีความยากล าบากของการ
จดจ าใบหน้าซ่ึงเป็นความท้าทายท่ีส าคญัคือ  การส่องสว่างของแสง  การลวง  และการรับรู้ภาพ
กลางแจง้   คุณลกัษณะส าคญัของใบหนา้พิจารณาจาก (Bruce, 1988; Shepherd, et al., 1981)  ผม  เคา้
โครงใบหนา้  ดวงตา  จมูก และปาก ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัส าหรับการรับรู้และการจดจ าใบหน้า  การระบุ
บุคคลดว้ยใบหนา้ในสถานการณ์ปกติยอ่มเปรียบเทียบไดง่้ายกวา่  งานวจิยัหลายช้ินแสดงให้เห็นวา่จมูก
มีความมัน่คง และแน่นอน รูปทรงจมูกท่ีโดดเด่น มุมมองดา้นขา้ง อาจจะเป็นส่ิงท่ีส าคญักวา่ตาหรือปาก 
(Bruce, 1988)  เน่ืองจากเป็นส่วนท่ีมีการเปล่ียนแปลงน้อยกว่าส่วนอ่ืนๆเม่ืออารมณ์เปล่ียนแปลง  
กระบวนการระบุบุคคลดว้ยใบหน้า (ตรวจจบัใบหน้า) แบ่งออกได ้3 ขั้นตอน (สุจิตรา  อดุลยเกษม  
และ จิตด ารง  ปรีชาสุข)  การตรวจจบับริเวณใบหนา้ (Face Detection)  การดึงลกัษณะเฉพาะ  (Feature 
Extraction) และ การรู้จ าใบหนา้ (Face Recognition) (W. Zhao, et al., 2003) ภาพประกอบ 10 แสดง
ขั้นตอนในการระบุบุคคล (W. Zhao, el al., 2003)  ขอ้มูลท่ีน าเขา้ระบบจะเป็นใบหน้าของผูท่ี้ถูก
ตรวจสอบ  ซ่ึงจะถูกเปรียบเทียบกบัขอ้มูลในฐานขอ้มูลท่ีมีอยู ่ เพื่อยืนยนัหรือปฏิเสธตวัตนของผูท่ี้ถูก
ตรวจสอบ  
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การตรวจจบับริเวณใบหนา้บุคคล (Face Detection)  
เป็นการตรวจจบับริเวณของภาพส่วนท่ีเป็นใบหนา้บุคคลโดยใชเ้ทคนิคต่างๆ เป็นตน้วา่ 

เครือข่ายนิวรัล  (Neural Network)  เป็นเทคนิคท่ีใหผ้ลลพัธ์ท่ีมีความแม่นย  าสูง แต่ใชเ้วลาประมวลผล
สูงมาก (Ravi Kumar and Bindu, 2006)   ขณะท่ีการใชโ้มเดลสี (Color Model)  เป็นเทคนิคท่ีนิยมใช ้แต่
การตรวจจบัจากสีเพียงอยา่งเดียวนั้นจะถูกรบกวนไดง่้ายจากสภาพแสงและส่ิงอ่ืนๆท่ีมารบกวน 
(Berbar, et al.,  2006) ส่วนการใชแ้ม่แบบภาพใบหนา้ (Geometric Facial Template) มีการประมวลผล
ท่ีรวดเร็ว  แต่การคน้หาอวยัวะบนใบหนา้ยงัคงมีขอ้จ ากดั  (Starovoitov and Samal, 1999)   นอกจากน้ี
ยงัสามารถใชห้ลายเทคนิครวมกนั  เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพและประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน  

 

การดึงลกัษณะเฉพาะ  (Feature Extraction)  
เป็นการดึงคุณลกัษณะท่ีส าคญัของใบหนา้ เพื่อน าไปใชใ้นขั้นตอนการรู้จ า  เทคนิคการดึง

ลกัษณะเฉพาะของใบหนา้มีเทคนิคการท างานท่ีส าคญัคือ Generic Method,  Feature Template-based 
Method และ Structured Matching Method  ส าหรับการดึงลกัษณะเฉพาะของใบหนา้วธีิ  Generic  นั้น
เป็นการท างานโดยใชคุ้ณลกัษณะพื้นฐานของใบหนา้ ไดแ้ก่ เส้นขอบ เส้นตรง และเส้นโคง้  ในการ
ตรวจจบัคุณลกัษณะใบหนา้   ส่วนวธีิ  Feature Template-based  เป็นการน าคุณลกัษณะใบหนา้แม่แบบ
เปรียบเทียบกบัคุณลกัษณะใบหนา้ เพื่อท าการตรวจจบัคุณลกัษณะส าคญัท่ีเป็นองคป์ระกอบใบหนา้  
เช่น  ดวงตา  จมูก  ปาก ฯลฯ   วธีิ Structuring Matching  จะท าการพิจารณาชุดของรูปทรงเรขาคณิตท่ี

ภาพประกอบ 10  ขั้นตอนการพิสูจน์ใบหนา้  
                      ท่ีมา : W. ZHAO, et al., 2003  
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อยูบ่นใบหนา้  เช่น  ลกัษณะความกวา้งและความยาวของจมูก  ต าแหน่งของปาก  และรูปทรงของคาง 
เป็นตน้ (Zhao, et al., 2003 ; Dong and Soh, 2006) 

 

การรู้จ าใบหนา้  (Face Recognition)  
สามารถท าโดยใชภ้าพน่ิง (Still Image) และวดิีทศัน์ (Video)  วธีิการรู้จ  าใบหนา้ท่ีใชภ้าพน่ิง

แบ่งออกเป็น 3  กลุ่มคือ  Holistic Approach, Feature-based Approach และ  Hybrid Approach (Ravi 
Kumar, et al., 2006 ; Zhao, et al., 2003) โดยท่ี Holistic Approach  ใชบ้ริเวณท่ีเป็นใบหนา้ทั้งหมด
ส าหรับท าการรู้จ  าใบหนา้   ส่วน Feature-based Approach  ใชอ้งคป์ระกอบใบหนา้ เช่น ดวงตา จมูก 
ปาก ฯลฯ ในการรู้จ าใบหนา้ และ Hybrid Approach ใชท้ั้งองคป์ระกอบใบหนา้และบริเวณท่ีปรากฏ
ของแต่ละองคป์ระกอบซ่ึงเป็นบริเวณของใบหนา้ ในการรู้จ าใบหนา้ 

ขอ้ดีในกรณีท่ีตอ้งการการระบุตวัตนดว้ยใบหนา้  เราสามารถเก็บขอ้มูลใบหนา้ไดใ้นระยะไกลโดยผูถู้ก
เก็บไม่สามารถทราบได ้ การเก็บขอ้มูลใบหนา้สามารถท างานไดโ้ดยไม่ตอ้งสัมผสักบัเคร่ือง เพียงยนือยู่
ในต าแหน่งการเก็บภาพใบหนา้  เคร่ืองก็สามารถท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  า  ลดขอ้ร้องเรียนเวลาใช้
งาน การสแกนใบหนา้ท าไดดี้กวา่การสแกนลายน้ิวมือท่ีมกัสแกนไม่ติดไม่สามารถตรวจหาเปรียบเทียบ
กบัขอ้มูลท่ีเก็บไวไ้ด ้   แต่เคร่ืองสแกนใบหนา้จะไม่มีปัญหาดงักล่าวถึงแมพ้ื้นท่ีท่ีมีแสงสวา่งนอ้ยก็
สามารถท างานไดอ้ยา่งไม่ขาดตกบกพร่อง   ส าหรับขอ้เสีย  การเก็บขอ้มูลลงฐานขอ้มูลดว้ยวธีิการ
ถ่ายภาพ  เป็นการเพิ่มขั้นตอน  และตอ้งการพื้นท่ีในการจดัเก็บท่ีมากกวา่  จึงจ าเป็นตอ้งใชค้อมพิวเตอร์
ท่ีมีประสิทธิภาพ หรือมีคุณภาพสูง   
 

3.2.3  ม่านตา (Iris) 
 

 

ม่านตา (Iris)   เป็นส่วนท่ีเห็นเป็นสีดวงตา ประกอบไปดว้ยเม็ดสีจ านวนมาก  มีหลายสีตามเช้ือ
ชาติ เช่น ด า น ้าตาล ฟ้า เขียว  ม่านตาเป็นเน้ือเยือ่บางๆ ลกัษณะเป็นวงกลมขนาดเท่ากบักระจกตาด า  อยู่
ดา้นในถดักระจกตาด าเขา้ไป  ตรงกลางม่านตาเป็นรู เรียกวา่ รูม่านตา (pupil)  ซ่ึงมีหนา้ท่ีปรับแสงให้เขา้
ตาไดม้ากนอ้ยตามตอ้งการ เม่ือไดรั้บแสงจะหดเล็กลง และขยายใหญ่ข้ึนเม่ืออยูใ่นท่ีมืด  การตรวจดูส่วน
ของตาท่ีอยูห่ลงัรูม่านตาเขา้ไป เช่น เลนส์แกว้ตา น ้ าวุน้ลูกตา จอประสาทตา จะตอ้งตรวจผา่นรูม่านตา
ขนาดเล็ก ๆน้ี    ในการเห็นภาพ ชั้นม่านตาเป็นชั้นท่ีมีความส าคญัอย่างมาก โดยประกอบไปดว้ยเส้น
เลือดจ านวนมาก ทั้งเส้นเลือดด า  เส้นเลือดแดง  และเส้นเลือดฝอย ท าหน้าท่ีในการขนส่งสารอาหาร
และสารอ่ืนๆ มายงัชั้นจอตา (John, 2004)   ในปัจจุบนัระบบรักษาความปลอดภยัเป็นส่วนหน่ึงในการ
ใชชี้วติประจ าวนั ซ่ึงถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยตรวจสอบและก าหนดสิทธิของบุคคลท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูลท่ี
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ส าคญั ไม่วา่จะเป็นการใช้งาน  การเบิกถอนเงินสดจากตู ้ ATM หรือการเขา้ถึงในตวัอาคารสถานท่ีท่ี
รักษาความลบัของหน่วยงานนั้นๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางระหว่างประเทศ การน าเอา
ระบบไบโอเมตริกซ์ (Biometric) เขา้มาช่วยในการตรวจสอบความเป็นตวัตนของบุคคลนั้น  ยอ่มเป็น
ทางเลือกท่ีดีกวา่กระบวนการตรวจสอบ จากบตัรประจ าตวัประชาชน  หนงัสือเดินทาง (Passport) หรือ
แมแ้ต่การใหร้หสับตัร ATM ในรูปแบบเก่าๆท่ีง่ายต่อการคาดเดา  การเขา้ถึง  การปลอมแปลง  การท่ีจะ
รู้ว่าคนคนนั้นคือใคร ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัการมีบตัรประชาชน หรือการจดจ ารหัสผ่าน ATM ทุกใบท่ีมี 
(Vanaja, et al., 2011)  เทคโนโลยีการรู้จ  าม่านตา (Iris recognition) เป็นหน่ึงในเทคโนโลยีไบโอ
เมตริกซ์ท่ีได้รับการยอมรับสามารถใช้งานได้อย่างน่าเช่ือถือในการระบุอตัลักษณ์บุคคล โดยการ
วิเคราะห์จากรูปแบบม่านตาของมนุษย์ ซ่ึงอยู่ในรูปแบบเฉพาะหรือเอกลักษณ์ของลักษณะทาง
พนัธุกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสีของม่านตาและกล้ามเน้ือโดยรอบของม่านตา ในการสร้าง
ลกัษณะเฉพาะรูปแบบ ซ่ึงท าใหส้ามารถสุ่มตวัอยา่งจากผูใ้ชง้านท่ีหลากหลาย  และผลลพัธ์ท่ีไดอ้อกมา
มีรูปแบบไม่ซ ้ ากนั (Michael, et al., 2010)  ในการเปรียบเทียบเทคโนโลยีการรู้จ  าม่านตา (Iris 
recognition) กบัเทคโนโลยไีบโอเมตริกซ์อ่ืนๆ เทคโนโลยีการรู้จ  าม่านตา (Iris recognition) จะค่อนขา้ง
ไดเ้ปรียบกวา่ เพราะโดยลกัษณะเน้ือเยือ่ม่านตามีลกัษณะเฉพาะบุคคลและมีความซบัซ้อน  มีเอกลกัษณ์ 
แมแ้ต่ในพี่นอ้งหรือฝาแฝดก็จะมีความแตกต่างกนั และอยูติ่ดตวัไปตลอดทั้งชีวิต ซ่ึงการลอกเลียนแบบ
นั้นเป็นไปไดย้ากมาก   การรู้จ าม่านตา (Iris recognition) ถือวา่เป็นเทคโนโลยไีบโอเมตริกซ์ อีกรูปแบบ
หน่ึงท่ีมีการพยายามพฒันาเพื่อมาใชใ้นเชิงพานิชย ์เน่ืองจากยากต่อการปลอมแปลง และไม่มีปัญหาการ
ใช้งาน  การสแกนม่านตาข้ึนอยู่กบัว่าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสแกนว่าสามารถสแกนม่านตาได้ชดัมาก
เพียงใด ซ่ึงโดยปกติจะใช้แสงอินฟราเรดในการสแกนเน้ือเยื่อในม่านตา ท่ีเรียงตวัแบบรัศมีวงกลม 
รวมทั้งลกัษณะอ่ืนๆ เช่น ขนาดม่านตา ร่องจุดโคโรนา (Corona) เพื่อใชใ้นการเปรียบเทียบและการให้
รหสัม่านตา (Iriscode) จากภาพประกอบ 11, 12  

 

       

      ภาพประกอบ 11  การใหร้หสัม่านตา 
ท่ีมา : NSTC Subcommittee  Biometrics, 2006, August 
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    ภาพประกอบ 12  การใชภ้าพแทนรหสัม่านตา 
ท่ีมา : NSTC Subcommittee  Biometrics, 2006, August 

 

โดยลักษณะการท างานของเทคโนโลยีการรู้จ  าม่านตา ( Iris recognition) จะเปล่ียนลักษณะ และ
ต าแหน่งท่ีเคร่ืองสแกนมองเห็น ไปเป็นล าดบัความถ่ีแปลเป็น bit pattern ขนาด 512 Bytes ซ่ึงจะใชเ้ป็น
ตน้แบบหรือแม่แบบในการตรวจสอบหาเอกลกัษณ์คร้ังต่อไปของผูใ้ชง้าน โดยลกัษณะเฉพาะของม่าน
ตาจะมีมากกวา่ 266 จุด ซ่ึงจะต่างจากลกัษณะเฉพาะของการระบุตวัตนดว้ยชีวมาตรประเภทอ่ืนๆ ท่ีใช้
ในการตรวจหาจุดลกัษณะเฉพาะเพียงแค่ 13 ถึง 60 จุดเท่านั้น (Anil, et al.,2004)  ขอ้ดีของม่านตา  ม่าน
ตาเป็นส่วนของร่างกายท่ีอยูภ่ายในลูกตาและถูกคลุมไวด้ว้ยเน้ือเยื่อ มีความเป็นเอกลกัษณ์ คงทนถาวร  
และปลอมแปลงยากจึงเหมาะส าหรับใช้ในการระบุตวัตน  ม่านตาสามารถถูกสแกนในระยะใกลต้ั้งแต่ 
10 ซม. จนถึงประมาณ 1 เมตร ผูใ้ชไ้ม่จ  าเป็นตอ้งสัมผสักบัอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสแกนเก็บขอ้มูล  ต่าง
จากการเก็บขอ้มูลของชีวมาตรประเภทอ่ืน เช่น  การสแกนลายน้ิวมือท่ีผูใ้ชจ้  าเป็นตอ้งสัมผสักบัอุปกรณ์  
ถึงแม้ว่าการผ่าตัดหรืออาการเจ็บป่วยอาจท าให้รูปร่าง สี ของม่านตามีการเปล่ียนแปลงไป แต่
รายละเอียดของม่านตายงัคงไวไ้ม่เปล่ียนแปลง  ส าหรับขอ้เสีย  การสแกนม่านตาจะไม่สามารถท าไดใ้น
ระยะไกลหลายเมตร ดงันั้นการเก็บขอ้มูลจ าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากผูถู้กเก็บ 
 

3.2.4  จอประสาทตา (Retina) 
 

จอประสาทตาเป็นส่วนท่ีอยู่ดา้นหลงัของลูกตา เป็นเยื่อบาง ค่อนขา้งใส กรุอยู่ดา้นในผนงัลูก

ตา ท าหน้าท่ีเป็นเหมือนจอรับภาพ  แสงท่ีผ่านจากด้านหน้าของลูกตาเพื่อรับภาพแล้วส่งภาพไปตาม

เส้นประสาทตาเขา้สู่สมองเพื่อให้สมองรับรู้และแปลภาพวา่เป็นภาพอะไร   จอประสาทตานบัวา่เป็น

ส่วนท่ีส าคัญมากของลูกตา  ถ้ามีโรคเกิดข้ึนท่ีจอประสาทตา  ก็เป็นการยากท่ีจะรักษาให้กลับมาดี

เหมือนเดิมได้ โรคท่ีเกิดกบัจอประสาทตา เช่น จอประสาทตาท่ีฉีกขาด  จอประสาทตาหลุดออก  ตรง

กลางของจอประสาทตาเป็นบริเวณท่ีส าคญัท่ีสุด เรียกวา่จุดภาพชดั  (macula) หรือศูนยก์ลางจอประสาท

ตา  เป็นส่วนท่ีเห็นภาพไดช้ดัเจนท่ีสุด  ถา้เสียไปจะท าให้ตามวัโดยเฉพาะจะมวัมากตรงส่วนกลางของ

ภาพ โรคของแมคคูล่าท่ีพบไดบ้่อย เช่น การเส่ือมของแมคคูล่าในผูสู้งอายุ แมคคูล่าบวม    เทคโนโลยีท่ี
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ใช้ระบุตวัตนด้วยการใช้จอประสาทตา จอรับภาพของตา หรือ จอประสาทตา (Retina) ท่ีอยู่ดา้นหลงั

ของดวงตา ซ่ึงเป็นส่วนชั้นในสุดของเปลือกหรือผนงัของลูกตาโดยเปลือกลูกตาจะมีทั้งหมด 3 ชั้น 

ชั้นนอก ไดแ้ก่ กระจกตาหรือตาด าเป็นดา้นหนา้และต่อดว้ยตาขาวเป็นส่วนต่อไป  จนถึงดา้นหลงัของ

ลูกตา ชั้นกลาง ชั้นของหลอดเลือด ชั้นในสุดคือจอตา จากภาพประกอบ 13 
 

        

 

 

 

 

  ภาพประกอบ 13  ภาพแสดงชั้นในสุดของจอตา (ณฐัวฒิุ, 2552) 

จอประสาทตา (Retina) เป็นเน้ือเยื่อท่ีประกอบดว้ยเซลล์ท่ีมีความไวต่อแสงมีหน้าท่ีรับภาพจากแกว้ตา 

โดยปกติหลอดเลือดในบริเวณจอประสาทตาจะมีมากกว่าเน้ือเยื่อโดยรอบ ซ่ึงในแต่ละบุคคลนั้นจะมี

ต าแหน่งของเส้นเลือดท่ีไม่ซ ้ ากนั (Julian, 2002) โดยหลกัการจะวิเคราะห์เส้นเลือดจอประสาทตาท่ี

เพิ่มข้ึน โดยน าภาพท่ีเกิดจากเส้นเลือดจอประสาทตาท่ีเพิ่มข้ึน  มาหารูปแบบลกัษณะ จากภาพประกอบ 

14, 15 

 

 

ภาพประกอบ 14  แสดงเส้นเลือดจอประสาทตา  
   ท่ีมา : Julian, 2002 

 

http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2/
http://haamor.com/th/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94/
http://haamor.com/th/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B2
http://haamor.com/th/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B2
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ภาพประกอบ 15  เส้นเลือดจอประสาทตา  
 ท่ีมา : Julian, 2002 

เทคโนโลยีเรตินาสแกน (Retinal-Scan Technology) ไดรั้บการพฒันาข้ึนในปี 2523 และเป็นท่ีรู้จกักนัดี

ในนามเทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์ (Biometric Scanning Technologies)  จากสถิติการน าไปใช้งานของ

เทคโนโลยีเรตินาสแกน (Retinal-Scan Technology) ยงัอยู่ในระดบัต ่าเม่ือเทียบกบัเทคโนโลยีไบโอ

เมตริกซ์ทั้งหมด เน่ืองจากเทคโนโลยีการสแกนม่านตายงัคงอยูใ่นขั้นการสร้างตน้แบบการพฒันาและ

ยงัคงไม่พร้อมใช้งานในเชิงพาณิชย ์  เน่ืองจากการตรวจภาพจากเส้นเลือดท่ีอยู่ลึกลงไปในจอดวงตา 

ด้วยเทคโนโลยีเรตินาสแกน (Retinal-Scan Technology) นั้น เป็นเร่ืองยากในการท่ีจะถ่ายภาพจอ

ประสาทตาท่ีมีขนาดเล็กเพื่อน ามาเปรียบเทียบความเป็นตัวตนของบุคคลนั้นๆ โดยอาจจะต้องใช้

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีช่วยในการวิเคราะห์เฉพาะด้าน  การใช้งานอุปกรณ์ตรวจสอบความเป็น

ตวัตน ผูใ้ชจ้ะตอ้งวางต าแหน่งดวงตาใหอ้ยูใ่กลก้บัเลนส์และจอ้งมองตรงเขา้ไปในตวัเลนส์ ท่ีใชใ้นการ

ตรวจสอบเพื่อให้ไดภ้าพเส้นเลือดในจอประสาทตา จากภาพประกอบ 16 และภาพประกอบ 17 (John 

Trader, 2012)   
 

   

 
 
 
 

ภาพประกอบ 16  เส้นเลือดท่ีอยูลึ่กลงไปในจอดวงตา  
     ท่ีมา : John Trader, 2012 
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ภาพประกอบ 17  เส้นเลือดท่ีอยูใ่นจอดวงตา  
      ท่ีมา : John Trader, 2012 

 

วธีิการจะใชแ้สงอินฟาเรด (Infrared) พลงังานต ่าฉายเขา้ไปในลูกตา เพื่อสแกนหลอดเลือดรูปแบบท่ีจอ

ประสาทตา  เน่ืองจากเส้นเลือดฝอยเหล่าน้ีจะดูดกลืนแสงอินฟาเรด (Infrared) เขา้ไปมากกวา่ส่วนอ่ืนๆ

ในจอตา  ท าให้มีแสงอินฟาเรด (Infrared) สะทอ้นกลบัออกมาจากเส้นเลือดฝอยลดนอ้ยลง สุดทา้ยจะ

ไดภ้าพของจอประสาทตาจากแสงท่ีสะทอ้นกลบัมาจากมุมต่างๆในดวงตาเรา จากภาพประกอบ 17 และ

น าไปใชใ้นการตรวจเทียบกบัขอ้มูลภาพจอประสาทตาก่อนหนา้ท่ีไดเ้คยเก็บไวเ้พื่อใชพ้ิสูจน์ตวับุคคล 

ในการสแกนนั้นเคร่ืองสแกนเป็นวงกลม 360 องศา เพื่อการอ่านและสร้างรูปแบบของเส้นเลือดท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะ จากจุดอา้งอิงของภาพ 400 จุดตวัอยา่ง และท าการลดจุดตวัอยา่งของภาพท่ีส าคญัเหลือ

เพียง 192 จุดตวัอยา่ง จากนั้นจุดรูปภาพอา้งอิงทั้งหมดจะถูกแปลงค่าขอ้มูลเพื่อท าการจดัเก็บขอ้มูลลง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 96 Bytes เคร่ืองจะท าการเก็บขอ้มูลแม่แบบภาพจากเส้นเลือดและเก็บไวใ้น

หน่วยความจ า ส าหรับการตรวจสอบความเป็นตวับุคคลในคร้ังต่อไป  ซ่ึงโดยปกติในกระบวนการ

จดัเก็บจะเก็บ 3-5 รูปภาพของรูปแบบเส้นเลือดท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบ เพื่อยืนยนัความเป็นตวัตน

ของบุคคลนั้นๆ  และดว้ยเหตุน้ีขั้นตอนตรวจสอบในคร้ังแรกค่อนขา้งใชเ้วลานานมากกวา่ 1 นาที และ

ดว้ยความตอ้งการภาพรูปแบบของเส้นเลือดท่ีมีความละเอียดสูงอาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการพฒันา

ซอฟแวร์ในการรวบรวมคุณสมบติัท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเส้นเลือดจอประสาทตา  เพื่อให้การเก็บขอ้มูล

ไดเ้ร็วข้ึน  อยา่งไรก็ตามประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเรตินาสแกน (Retinal-Scan Technology) ถา้เทียบ

กบั ระดบัความปลอดภยัของเทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์ (Biometric Scanning Technologies) ชนิดต่างๆ 

เทคโนโลยเีรตินาสแกน (Retinal-Scan Technology) นบัวา่มีขอ้ดีกวา่  เน่ืองจากการตรวจจอประสาทตา
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นั้นให้ความแม่นย  าในการตรวจสูงมาก   มีระดบัการรักษาความปลอดภยัท่ีสูง  และขอ้มูลภาพถ่ายของ

จอประสาทตาเหล่านั้นจะกินเน้ือท่ีเพียง 96 Bytes จึงใชเ้วลาในการตรวจสอบเปรียบเทียบเวลาใชง้าน

นอ้ยมาก  ส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิง่คือมีความยากท่ีจะปลอมแปลงหรือเปล่ียนแปลงลกัษณะทางสรีรวิทยาของ

จอประสาทตาในแต่ละบุคคล เพราะจอประสาทตาตั้งอยู่ลึกเขา้ไปในดวงตาของคน รวมทั้งมีความ

เป็นไปไดน้อ้ยมากท่ีจะมีปัจจยัท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงจอประสาทตาของมนุษย ์ ส าหรับขอ้เสียของ

เทคโนโลยีเรตินาสแกน (Retinal-Scan Technology) ท่ีใช้ระบุตวัตนทางกายภาพนั้น จะมีขอ้จ ากดัใน

การใช้งาน  ตอ้งมีการควบคุมสภาพแวดล้อมบริเวณสถานท่ีโดยรอบในการสแกน ดงันั้นจึงมกัถูก

น ามาใชใ้นงานก าหนดสิทธ์การเขา้ถึงขอ้มูลความลบัขององคก์รความมัน่คงหรือหน่วยงานทางรัฐบาล 

ในการรักษาความปลอดภยัในระดับสูง ตลอดจนความลับของเทคโนโลยีทางการทหาร  (Samir 

Nanvati, 2002) และจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้การเก็บขอ้มูลของผูใ้ชง้านในคร้ังแรกค่อนขา้งใชเ้วลามากกวา่

เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์ (Biometric Scanning Technologies) ชนิดอ่ืนๆ รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือ

อุปกรณ์เทคโนโลยีค่อนขา้งมีค่าใช้จ่ายสูง  และการใช้งานมีความยุ่งยากจ าเป็นตอ้งใชผู้มี้ความช านาญ

ในการเก็บขอ้มูล   ปัจจยัสภาพแวดลอ้มต่างๆ ท่ีท าให้เส้นเลือดท่ีจอตาอาจเปล่ียนแปลงไดอ้าทิเช่น การ

หลุดลอกของจอประสาทตา เส้นเลือดฝอยในจอประสาทตาแตก ฯลฯ และท่ีส าคญัท่ีสุดคือผูใ้ช้งาน

ทัว่ไปไม่ค่อยยอมรับเน่ืองจากตอ้งเอาหน้าไปวางชิดกบัเคร่ืองตรวจ  จึงอาจคิดว่าจะเกิดอนัตรายกบั

ดวงตา อีกทั้งผูใ้ช้มกัไม่ค่อยเช่ือมัน่ว่าการยิงแสงอินฟาเรด Infrared พลงังานต ่าเขา้ไปในดวงตาจะ

ปลอดภยั มกัรู้สึกกงัวลวา่จะเกิดอนัตรายกบัตา (Spinella and Edmund, 2003) ซ่ึงถือวา่เป็นหน่ึงในปัจจยั

ท่ีจะท าใหไ้ม่นิยมในการเลือกเทคโนโลยน้ีีมาใช ้
 

3.2.5  จมูก (Nose) 

   จมูกเป็นอวยัวะรับสัมผสัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของร่างกาย โดยท าหนา้ท่ีรับกล่ินของส่ิงท่ีอยู่
รอบๆตวั  เช่นกล่ินอาหาร กล่ินดอกไม ้ ฯลฯ นอกจากน้ียงัเป็นทางผา่นของอากาศท่ีเราหายใจอยู่
ตลอดเวลา โดยท าหนา้ท่ีกรองอากาศ  ปรับอุณหภูมิ  และความช้ืนของอากาศก่อนท่ีจะเขา้สู่ปอด  เม่ือ
อากาศเยน็ จมูกจะปรับใหอุ่้นข้ึน ถา้อากาศแหง้มาก จมูกสามารถสร้างความชุ่มช้ืน   นอกจากน้ีจมูกยงั
ช่วยในการปรับเสียงท่ีเราพดู ใหก้งัวานน่าฟังอีกดว้ย     จมูก เป็นอวยัวะท่ีประกอบดว้ยกระดูกแขง็ 
กระดูกอ่อน และเน้ือเยือ่ ประกอบกนัเขา้เป็นโพรงจมูกเหมือนถ ้าหรืออุโมงคใ์หเ้ป็นทางผา่นเขา้ออก
ของลมหายใจ ภายในโพรงจมูกมี เยือ่เมือกบุอยู ่ มีเส้นเลือดฝอยมาเล้ียงมากมาย ท าใหภ้ายในโพรงจมูก
ช้ืน และอบอุ่นอยูเ่สมอ เม่ือมีอะไรมากระทบหรือจามแรง ๆ บางคร้ัง อาจท าใหมี้เลือดก าเดาไหลออกมา
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ได ้นอกจากน้ีท่ีรูจมูก ยงัมีขนจมูกเป็นเหมือนหมอ้กรองอากาศคอยท าหนา้ท่ีกนัฝุ่ นละออง และส่ิงอ่ืนๆ 
ท่ีจะเขา้ไปในจมูก  ส่วนประกอบต่างๆของจมูกไดแ้ก่ 

1. สันจมูก เป็นกระดูกอ่อนท่ีเร่ิมตั้งแต่ใตห้วัคิ้วไล่จากส่วนบนซ่ึงเป็นกระดูกท่ีเรียกวา่ดั้งจมูกลงมา
ท่ีกระดูกอ่อนส่วนล่างมีเน้ือเยือ่และผวิหนงัปกคลุมอยูภ่ายนอก 

     2. รูจมูก มีอยู ่ 2 ขา้ง อยูต่รงส่วนล่างของจมูก ภายในมีขนจมูกท าหนา้ท่ีป้องกนัฝุ่ นละอองในขณะ
หายใจเขา้ 
     3. โพรงจมูก อยูถ่ดัจากรูจมูกเขา้ไปขา้งใน ช่ึงเป็นท่ีพกัของอากาศก่อนจะถูกสูดเขา้ปอด โพรงจมูก
ท าหนา้ท่ีควบคุมอุณหภูมิและความช้ึนของอากาศ  โดยหลอดเลือดฝอยช่ึงมีอยูม่ากมายตามแผน่เยือ่
เมือกจะถ่ายเทความร้อนออกมาท าใหอ้ากาศชุ่มช้ืน แผน่เยือ่เมือกเองก็จะท าหนา้ท่ีปรับความช้ืนใหก้บั
อากาศ พร้อมทั้งดกัจบัฝุ่ นละอองท่ีเล็ดลอดผา่นขนจมูกเขา้ไปแลว้ขบัทิ้งออกมาเป็นน ้ามูกนัน่เอง 
บริเวณดา้นบนของโพรงจมูกมีปลายประสาท ท าหนา้ท่ีรับกล่ินอยูม่ากมาย ภายในจมูกยงัมีรูเปิดของ 
ท่อน ้าตาช่ึงเป็นท่ีระบายน ้าตาลงมาในโพรงจมูก  เพื่อมิใหเ้อ่อลน้ออกมานอกลูกตา เม่ือเราร้องไหจ้ะมี
น ้าตาออกมามาก น ้าตาส่วนหน่ึงไหลลงมาตามท่อน้ีเขา้สู่ซ่องจมูก ท าใหเ้ห็นเป็นน ้ามูกใสๆไหลออกมา 
ทางจมูกเวลาร้องไหจึ้งมกัจะคดัจมูกและมีน ้ามูกไหลออกมาดว้ย 

     4.  โพรงอากาศรอบจมูก (ไซนสั)  เป็นโพรงกระดูกท่ีอยูใ่นบริเวณรอบๆ จมูก มีอยู ่4 คู่ คือ บริเวณ
ก่ึงกลางหนา้ผากเหนือคิ้วทั้งสองขา้ง 1 คู่ บริเวณใตส้มองทั้งสองขา้ง 1 คู่ บริเวณค่อนไปขา้งหลงัของ
กระดูกจมูก 1 คู่และอยูบ่ริเวณสองขา้งของจมูกอีก 1 คู่  โพรงอากาศเหล่าน้ีมีเยื่อบางๆ อยูเ่ช่นเดียวกบั 
ช่องจมูก และโพรงอากาศเหล่าน้ีจะเปิดเขา้สู่ช่องจมูกโดยตรงดว้ย  ดงันั้นถา้มีอะไรผดิปกติเกิดข้ึนท่ี
ช่องจมูกจะมีผลต่อโพรงอากาศน้ีดว้ย   

จากงานวิจยัในการน าจมูกมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการระบุตวัตนของ Moorhouse (A. Moorhouse, et 

al.,2009) จมูกเป็นหน่ึงในชีวมาตรบนใบหน้านอกเหนือจาก ม่านตา  ใบหน้า  ลายน้ิวมือ  เป็นส่วนท่ี

ยากจะปกปิด  มีความเป็นเอกลกัษณ์และสามารถเก็บขอ้มูลไดอ้ยา่งง่ายดายถึงแมผู้ถู้กจดัเก็บจะอยูใ่นหมู่

คน  จึงท าใหจ้มูกเป็นชีวมาตรท่ีใชใ้นการระบุบุคคลไดอ้ยา่งหน่ึง จมูกทัว่ไปสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 6 

ประเภท  ไดแ้ก่ แบบโรมนั  แบบกรีก  แบบนูเบีย  แบบเหยีย่ว  แบบเชิด  และแบบแหงน    
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การแบ่งสกดัส่วนประกอบของจมูกจากการใชร้ะบบการถ่ายรูปท่ีเรียกวา่ PhotoFace  ใชภ้าพถ่ายหลายๆ

ภาพจากมุมท่ีแตกต่างกนั ท าการตดัเงาบนใบหนา้ 

 

 

 

 

 
 

 

 

วิเคราะห์รูปแบบจมูกตามรูปทรงของจมูก 6 ประเภท แทนการใช้ทั้งรูปร่างของจมูก โดยจะเลือกใช้

เพียงสามลกัษณะในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ รายละเอียดสันจมูก  ปลายจมูก   และความกวา้งระหว่างตาท่ี

ดา้นบนของจมูก    

 

 

ภาพประกอบ 18  จมูกประเภทต่างๆ  
ท่ีมา : Moorhouse A., et al.,2009 

ภาพประกอบ 19  ภาพถ่ายก่อนการตดัเงา  
     ท่ีมา : G. A. Atkinson, et al.,2009 
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ดว้ยการเปรียบเทียบจากขอ้มูลท่ีเก็บอยู่ในฐานขอ้มูลกบัขอ้มูลของผูท่ี้ตอ้งการพิสูจน์ตวัตน  ดว้ยวิธี

ดังกล่าวคอมพิวเตอร์สามารถระบุบุคคลกลุ่มเล็กๆ 36 รายในฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง   จึงเป็น

แนวโนม้ท่ีดีในการใชจ้มูกในการระบุบุคคล  ซ่ึงง่ายต่อการเขา้ถึงมากกวา่การระบุบุคคลดว้ยลายน้ิวมือ  

หรือการระบุบุคคลด้วยม่านตา โดยเฉพาะพื้นท่ีชุมชนท่ีมีคนจ านวนมาก เช่น สนามบิน การใช้

ลายน้ิวมือย่อมไม่สะดวกและยุ่งยาก  แต่อย่างไรก็ตามม่านตาไม่สามารถเขา้ถึงได้ถ้าบุคคลสวมใส่

แว่นตา   ขณะเดียวกนัการศลัยกรรมจมูกเพื่อหลบเล่ียงการระบุบุคคลย่อมง่ายกว่าการผ่าตดัเปล่ียน

ลายน้ิวมือ จากงานวิจยัของ Emambakhsh (Emambakhsh, M., et al.,2013)  จมูกเป็นส่วนประกอบหน่ึง

ของใบหนา้ท่ีมีความเสถียรเม่ือเทียบกบัส่วนอ่ืน ๆ เช่นหนา้ผาก  ตา   แกม้  และปาก  เป็นส่วนท่ียากจะ

ปกปิดจากการตรวจจบั     (G. A. Atkinson, et al.,2009)  จมูกมีโครงสร้างท่ีนูนโคง้ ท าให้สามารถแบ่ง

ส่วน และตรวจสอบไดดี้กวา่ส่วนประกอบอ่ืนของใบหนา้   จมูกจึงมีคุณสมบติัท่ีไดเ้ปรียบส าหรับใช้

เป็นชีวมาตรในการระบุบุคคล   แต่ขอ้มูลพื้นผิวจมูก และสีท่ีเก็บแบบสองมิติไม่เพียงพอส าหรับการ

พิสูจน์บุคคลของมนุษย ์(W. Zhao, et al.,2003)   ปัญหาดงักล่าวไดรั้บการแกไ้ขโดยการพฒันาขอ้มูลให้

มีความละเอียดดว้ยภาพสามมิติ  และเสนอเทคนิคการรับรู้จมูกใหม่โดยก าหนดขอบเขตของจมูก เก็บ

ส่วนโคง้ทั้งหมดของจมูก เพื่อปรับเป็นลกัษณะของเวกเตร์  เรียกแนวทางน้ีวา่ขั้นตอนวิธี  Nasal Curve 

Matching (NCM)   ขั้นตอนวธีิเร่ิมตน้ดว้ยการประมวลผลขอ้มูลรูปหนา้ท่ีน าเขา้มาก่อน  ภาพใบหนา้จะ

ถูกตดัดึงเฉพาะส่วนของจมูกโดยใช้ขั้นตอนวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก  principal component 

analysis  PCA  (A. Mian, et al.,2007) จากนั้นภาพจมูกจะถูกแปลงเป็นจุด 16 จุดรอบทัว่ขอบจมูกพร้อม

กบัการก าหนดช่ือแต่ละจุด  เช่น ปลายจมูก เป็น L9   ค  านวณหาความกวา้งระหวา่งจุด ตดัแนวระนาบ

ภาพประกอบ 20  อตัราส่วนในการค านวณจากรูปสามเหล่ียมของจมูก 
     ท่ีมา :  G. A. Atkinson, et al.,2009 
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ตั้งฉาก หาคู่ในแต่ละจุดก าหนดเป็น 75 ความโคง้บนพื้นผิวจมูก  ความโคง้ท่ีไดจ้ะถูกน ามาใช ้เพื่อการ

พิสูจน์ตวับุคคล   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.2.6  ใบหู (Ear-Based) 
 

หู (Ear) ของมนุษยแ์บ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ หูชั้นนอก (External ear) หูชั้นกลาง (Middle ear) 

และหูชั้นใน (Inner ear)  ซ่ึงเสียงจะตอ้งเดินทางผา่นหูทั้ง 3 ชั้นและผา่นทางเส้นประสาทสมองคู่ท่ี 8 

ไปสู่สมองท าใหเ้ราไดย้ินเสียงข้ึน และรับรู้วา่เป็นเสียงอะไร  หูชั้นนอกประกอบดว้ย ใบหู (Pinna หรือ 

ภาพประกอบ 21  อตัราส่วนท่ีใชใ้นการระบุตวับุคคลค านวณจากรูปสามเหล่ียมของจมูก   
ท่ีมา : Emambakhsh, M., et al.,2013 
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Auricle) ท่ีสามารถมองเห็นจากภายนอก ประกอบด้วยกระดูกอ่อนซ่ึงยืดหยุ่นและพบังอได้ ยกเวน้

บริเวณต่ิงหูจะไม่มีกระดูกอ่อน ใบหูจะยึดติดกบัศีรษะดว้ยกลา้มเน้ือและเส้นเอ็น ต่อจากใบหูจะเป็น

ช่องหู ส่วนของช่องหูดา้นนอกจะมีขนและต่อมสร้างข้ีหู ซ่ึงท าหนา้ท่ีสร้างข้ีหูออกมา ดา้นในสุดของหู

ชั้นนอกจะเป็นเน้ือเยื่อ เรียกว่า แก้วหู หรือบางท่านเรียกว่า เยื่อแก้วหู (Eardrum หรือ Tympanic 

membrane) เป็นตวักั้นระหว่างหูชั้นนอกและหูชั้นกลาง ซ่ึงหูชั้นนอกจะท าหน้าท่ีเปรียบเสมือนเคร่ือง

ขยายเสียงและส่งผ่านเสียงไปยงัหูชั้นกลาง   หูขั้นกลางประกอบดว้ย กระดูกช้ินเล็กมาก 3 ช้ิน

คือ กระดูกรูปคอ้น (Malleus) กระดูกรูปทัง่ (Incus) และกระดูกรูปโกลน (Stapes) นอกจากน้ียงัมี

กลา้มเน้ือ ซ่ึงท าหน้าท่ีในการส่งผ่านและขยายเสียง และป้องกนัเสียงท่ีดงัมากๆ ไม่ให้เขา้ไปท าลายหู

ชั้นใน บริเวณหูชั้นกลางน้ีจะมีท่อยสูเตเชียน (Eustachian tube) เช่ือมระหวา่งหูชั้นกลางและหลงัโพรง

จมูก โดยท่อน้ีจะมีหน้าท่ีปรับความดนัในหูชั้นกลางให้เท่ากบับรรยากาศภายนอก และยงัท าหน้าท่ี

ป้องกนัส่ิงแปลกปลอมจากบริเวณช่องคอหลงัโพรงจมูกยอ้นเขา้มาในหูชั้นกลาง และเป็นทางระบาย

สารคดัหลัง่ต่างๆจากหูชั้นกลางลงสู่ช่องคอหลงัโพรงจมูกอีกดว้ย   หูชั้นในประกอบดว้ย ส่วนรับฟัง

เสียงเรียกว่าคอเคลีย (Cochlea) เป็นรูปกน้หอย เป็นอวยัวะรับฟังเสียงท่ีส่งต่อมาจากหูชั้นกลาง และ

ส่งผา่นไปยงัเส้นประสาทหูเส้นท่ี 8 ไปแปลผลท่ีสมอง ท าให้เราสามารถรับรู้ความหมายว่าเป็นเสียง

อะไร นอกจากน้ีในหูชั้นในยงัมีอวยัวะท่ีควบคุมระบบการทรงตวัอีกดว้ย เรียกวา่ เวสติบูลา (Vestibular 

system) ซ่ึงมีส่วนประกอบส าคญัคือท่อรูปคร่ึงวงกลม (Semicircular canal) 3 ท่อท่ีภายในบรรจุ

ของเหลวท่ีควบคุมระบบการทรงตวัของร่างกาย)  ซ่ึงถา้เวสติบูลามีความผิดปกติ จะท าให้เกิดอาการ

เวยีนศีรษะได ้ (วชัราภรณ์, 1 มิถุนายน 2559) 

 
 

           
 
 
 
 
 

              

                ภาพประกอบ 22  แสดงโครงสร้างใบหู              

                          ท่ีมา : Anika Pflug and Christoph Busch, 2012 
 

http://haamor.com/th/%E0%B8%AB%E0%B8%B9
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การใช้เทคโนโลยีชีวมาตรดว้ยรูปทรงของใบหูมาใช้ในการระบุตวัตนขององค์กร หรือสถานท่ีส าคญั

ต่างๆท่ีตอ้งการระบบรักษาความปลอดภยัในระดบัสูงเป็นท่ียอมรับในนานาชาติ    ในปัจจุบนัมีการ

น าเอาเทคโนโลยกีารรู้จ าใบหู (Ear Recognition) มาใชง้านในการตรวจคนเขา้เมือง   การจดัเก็บประวติั

และการตรวจสอบสัญชาติ Immigration and Naturalization Service (INS) ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

จากภาพประกอบ 23  การก าหนดกฎระเบียบของภาพถ่ายของแต่ละบุคคล โดยภาพถ่ายนั้นจะตอ้งให้

เห็นใบหูชดัเจน (Ping Yan, 2006) 

 

 

ภาพประกอบ 23  ตวัอยา่งการเก็บภาพในการตรวจคนเขา้เมือง  
    ท่ีมา : Ping Yan, 2006 

 

 

เทคโนโลยีการรู้จ าใบหู (Ear Recognition) ถูกคน้พบคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1880 โดยเจา้หนา้ท่ีต ารวจชาว

ฝร่ังเศษ Alphonse Bertillon จากแผนกอาชญวิทยา (Criminologist)  และถูกน ามาประยุกตเ์ป็นระบบท่ี

น าไปใชง้านจริง โดยเจา้หนา้ท่ีต ารวจชาวอเมริกนั Alfred Lannarelli ท่ีเป็นผูคิ้ดคน้ระบบตรวจสอบการ

รู้จ ารูปทรงของใบหู (Ear Recognition System) ดว้ยกระบวนการตรวจสอบท่ีข้ึนอยูก่บั 7 คุณสมบติัของ

ระบบ ณ เวลานั้น  จากนั้นในปี ค.ศ. 1906 นายแพทย ์R. Imhofer จากประเทศสาธารณรัฐเช็ก ไดศึ้กษา

ชุดขอ้มูลของรูปแบบใบหู 500 แบบ และไดส้ังเกตพบวา่ขอ้มูลรูปทรงของใบหู สามารถน ามาแยกแยะ

ได้อย่างชัดเจนระหว่างบุคคลแต่ละบุคคลโดยข้ึนอยู่บนพื้นฐานส่ีคุณลกัษณะ หลงัจาก 50 ปีต่อมา 

ทีมงานนกัวจิยัไดท้  าการวจิยั โดยการใชภ้าพถ่ายใบหูน ามาประเมินจุดภาพถ่ายของใบหูจากทั้งหมด 206 

จุด ของทารกแรกเกิดและไดข้อ้สรุปว่า รูปแบบลกัษณะของใบหูสามารถน ามาใชเ้พื่อสร้างเอกลกัษณ์

ของทารกแรกเกิดได ้และในระหวา่งปี ค.ศ. 1948 และปี ค.ศ. 1962 Alfred Lannarelli ไดใ้ชเ้วลาเก็บ

รวบรวมรูปภาพของใบหูของแต่ละบุคคลท่ีแสดงให้เห็นความแตกต่างกนัถึง 1,000 รูปแบบ โดยการวดั
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รูปแบบทางเรขาคณิตและผลลพัธ์ท่ีไดคื้อรายละเอียดโครงสร้างของใบหูมนุษยจ์ะมีรูปทรงท่ีไม่ซ ้ ากนั

แม้แต่จะเกิดในครอบครัวเดียวกันและเป็นคู่แฝดกัน และโดยลักษณะใบหูของมนุษย์นั้ นจะไม่

เปล่ียนแปลงและคงรูปทรงไปตลอดทั้งชีวิต  (V.K. Narendira Kumar, and B. Srinivasan, 2012)  ระบบ

สแกนชีวมาตรใบหู (Ear Biometric System) เก็บขอ้มูลรูปแบบและเปรียบเทียบกบัคุณลกัษณะรูปภาพ

อ่ืน ๆ เพื่อตรวจสอบคุณลกัษณะท่ีสามารถระบุตวับุคคล ในการตรวจจบัภาพรูปแบบของลกัษณะใบหู

นั้น สามารถท าไดท้ั้งรูปแบบสองมิติ 2D ท่ีใชล้กัษณะภาพประกอบ และรูปแบสามมิติ 3D ท่ีใชต้รวจจบั

จุดลกัษณะความสูงต ่าของต าแหน่งพื้นผวิของใบหู โดยขั้นตอนการตรวจจบัรูปแบบของใบหูนั้นจะเร่ิม

จากการก าหนดต าแหน่งบนรูปภาพของใบหู  ระบบจะก าหนดจุดขอบเขตรูปส่ีเหล่ียมเพื่อบ่งช้ีขอบเขต

พื้นท่ีใบหูซ่ึงอยูด่า้นขา้งใบหนา้ของผูเ้ขา้รับการตรวจสอบ (Anika Pflug and Christoph Busch, 2012)  

จากภาพประกอบ 24  การตรวจจบัใบหูเป็นขั้นตอนท่ีส าคญั 

 

   
 

ภาพประกอบ 24  การตรวจจบัใบหู  
      ท่ีมา : Dave Mosher, 2010 
 

เน่ืองจากการเก็บขอ้มูลตน้แบบท่ีผดิพลาด   จะท าใหไ้ม่สามารถน าไปตรวจสอบคุณลกัษณะการระบุตวั

บุคคลในคร้ังต่อไปได ้  หลงัจากนั้นระบบจะท าการเปรียบเทียบจากลกัษณะรูปแบบท่ีมีอยู ่เพื่อท าการ

แยกแยะคุณสมบติัเด่นโดยใช้รูปแบบสัดส่วนทางคณิตศาสตร์ เป็นรูปแบบตวัอย่างลกัษณะภาพแบบ

เวกเตอร์ (Vector) (Arun Ross and Ayman Abaza, 2011)  เพื่อน ามาสรุปวิเคราะห์ขอ้มูลภาพของใบหู 

เพื่อท าการจบัคู่  และเก็บไวใ้นฐานขอ้มูล  เพื่อสร้างเป็นตน้แบบของลกัษณะใบหูของผูถู้กเก็บ 
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    ภาพประกอบ 25  การแยกแยะคุณสมบติัเด่นของใบหูดว้ยสัดส่วนทางคณิตศาสตร์  
    ท่ีมา : Ping Yan, 2006 
 

3.2.7  ลายฝ่ามือ (Palm Print) 

ลายฝ่ามือเป็นชีวมาตรทางกายภาพประเภทหน่ึง  เกิดจากเส้นนูนและเส้นร่องท่ีปรากฏบนผิว

ของฝ่ามือประกอบกนัเป็นลายฝ่ามือ   ลกัษณะ และต าแหน่งต่างๆของลายเส้นนูน และร่องของแต่ละ

บุคคลจะแตกต่างกนั  เป็นเอกลกัษณ์ของบุคคลแมว้า่จะเป็นฝาแฝดกนัก็ตามก็ยงัมีลายฝ่ามือท่ีแตกต่าง

กนั  ในขณะเดียวกนัลายฝ่ามือของแต่ละบุคคลยงัมีความถาวร ไม่เปล่ียนแปลงตั้งแต่อยูใ่นครรภม์ารดา 

จนกระทัง่แก่ และเสียชีวิต  ลายฝ่ามือจะขยายตามความเติบโต  แต่ลายเส้นนูนและร่องก็ยงัคงสภาพ

เหมือนเดิม  ถึงแม้ผิวหนังบนฝ่ามืออาจมีการหลุดร่อน  แต่เม่ือมีผิวเกิดข้ึนใหม่ลายฝ่ามือก็ไม่

เปล่ียนแปลง   ดว้ยสาเหตุดงักล่าวท าให้ลายฝ่ามือถูกน ามาใช้ยืนยนัหรือระบุตวัตนไดดี้เช่นเดียวกบั

ลายน้ิวมือ   พื้นผวิของลายฝ่ามือประกอบไปดว้ยคุณลกัษณะต่างๆซ่ึงท าใหเ้กิดเป็นเอกลกัษณ์ของบุคคล 

เช่น ลักษณะลายเส้น  ลกัษณะของจุด   ลกัษณะของร้ิวรอย   ลกัษณะเส้นละเอียดปลีกย่อย     และ

ลกัษณะลายผวิ  เป็นตน้ จากภาพประกอบ 26 (K.Krishneswari and S.Arumugam, 2010) 
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การยืนยนัหรือการระบุตวัตนด้วยลายฝ่ามือโดยทัว่ไปจะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ  4 ขั้นตอน 

ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 การเก็บภาพลายฝ่ามือ เป็นขั้นตอนในการเก็บภาพลายฝ่ามือดิจิตลัของผูใ้ชเ้ขา้มาใน

ระบบ  โดยไม่จ  าเป็นต้องก าหนดต าแหน่งในการวางมือขณะเก็บภาพ  หลังจากนั้นจะส่งต่อไปยงั

ขั้นตอนท่ี 2  ขั้นตอนการประมวลผลภาพเบ้ืองตน้ เป็นขั้นตอนของการปรับแกไ้ขภาพลายฝ่ามือท่ีได ้  

การตดัส่วนท่ีบิดเบือนออก เพื่อให้ไดภ้าพท่ีมีความคมชดั  ขั้นตอนท่ี 3 การสกดัลกัษณะเฉพาะ เป็น

ขั้นตอนของการสกดัลกัษณะเฉพาะของบุคคล  ซ่ึงโดยทัว่ไปการท างานจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

ไดแ้ก่ การยนืยนัตวัตน และการระบุตวัตน  การยนืยนัตวัตนจะเป็นการเปรียบเทียบลายฝ่ามือและคน้หา

ขอ้มูลของตนเองกบัขอ้มูลท่ีไดมี้การบนัทึกเป็นแม่แบบและเก็บไวใ้นระบบฐานขอ้มูลแลว้  ถือวา่เป็น

การรับรู้ในเชิงบวกท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกนัไม่ให้บุคคลอ่ืนมาปลอมแปลงขอ้มูล   ในขณะท่ีการระบุ

ตวัตนจะเป็นการคน้หาแต่ละบุคคล โดยการคน้หาจากแม่แบบของผูใ้ช้ทั้งหมดในฐานขอ้มูล ส าหรับ

การจบัคู่ ขั้นตอนวธีิของการยนืยนัตวัตนจะตอ้งถูกตอ้ง  แต่ขั้นตอนวิธีของการระบุตวัตนจะตอ้งมีความ

ถูกตอ้งและตอ้งเร็วดว้ย   การสกดัคุณลกัษณะและวิธีการจบัคู่สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ เชิง

ลายเส้น  เชิงช่องวา่งยอ่ยๆ  เชิงสถิติ   และเชิงการเขา้รหสั (K.Krishneswari and S.Arumugam, 2010)  

และขั้นตอนท่ี 4 การจบัคู่กบัภาพแม่แบบในฐานขอ้มูล 

 

 

ภาพประกอบ 26  แสดงคุณลกัษณะต่างๆของลายฝ่ามือ 
      ท่ีมา : K.Krishneswari and S.Arumugam, 2010 
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การระบุตวัตนในกรณีท่ีมีขอ้มูลลายฝ่ามือในฐานขอ้มูลขนาดใหญ่  จะท าให้ตอ้งใชเ้วลามาก ดงันั้นใน

ขั้นตอนของการจบัคู่  เพื่อลดจ านวนคร้ังและลดเวลาท่ีใชใ้นการจบัคู่  สามารถท าไดโ้ดยการใชก้ารจบัคู่

แบบล าดับชั้ น เช่น จับคู่ลักษณะของลายพื้นผิวก่อน  หลังจากนั้ นจึงจับคู่ในจุดท่ีสนใจเป็น

ลกัษณะเฉพาะ   ขอ้ดีของการใชล้ายฝ่ามือในการยืนยนั หรือระบุตวัตน  นอกจากลายฝ่ามือมีความเป็น

ลกัษณะเฉพาะในแต่ละบุคคลและไม่มีการเปล่ียนแปลงตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตแลว้  ภาพลายฝ่ามือท่ีใชก้็

เป็นภาพท่ีมีความละเอียดต ่า  จึงสามารถเก็บขอ้มูลภาพโดยใช้อุปกรณ์ท่ีมีตน้ทุนต ่า   และลายฝ่ามือ

ประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีมากกวา่ลายน้ิวมือ   แต่การใช้ลายฝ่ามือในการระบุตวัตนก็มีขอ้เสีย ไดแ้ก่ เคร่ือง

สแกนลายฝ่ามือมกัจะมีราคาแพงเน่ืองจากตอ้งจบัพื้นท่ีขนาดใหญ่กวา่เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ   การระบุ

ตวัตนดว้ยลายพิมพฝ่์ามือยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายมากกวา่ลายพิมพน้ิ์วมือ  การระบุตวัตนดว้ยลายฝ่ามือไม่

สะดวกท่ีจะน าไปใช้งานในระบบประยุกต์ เน่ืองจากภาพท่ีไดมี้ขนาดใหญ่กว่าลายน้ิวมือมากตอ้งการ

พื้นท่ีในการจดัเก็บขอ้มูลจ านวนมากกวา่  ระบบตอ้งท าการเปรียบเทียบลกัษณะลายฝ่ามือของผูใ้ช้กบั

ทั้งหมดท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล ถา้ฐานขอ้มูลมีขนาดใหญ่จะท าใหร้ะบบชา้และมีการค านวณมาก 
 

3.2.8  สารพนัธุกรรม (DNA) 
 

  เทคโนโลยีชีวภาพ แหล่งรวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ,  2559  กล่าววา่   ฟรีดริช มีเชอร์ 

(Johann Friedrich Miecher) เป็นผูค้น้พบดีเอ็นเอ (DNA)  ในปี พ.ศ. 2412 (ค.ศ. 1869) โดยยงัไม่ทราบ

วา่มีโครงสร้างอยา่งไร จนในปี พ.ศ. 2496 (ค.ศ. 1953)  เจมส์ ดี. วตัสัน และฟรานซิส คริก (James D. 

Watson and Francis Crick) ไดร้วบรวมขอ้มูล และสร้างแบบจ าลองโครงสร้างของดีเอ็นเอ (DNA 

Structure Model)  จนท าให้ไดรั้บรางวลัโนเบล (Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1962) และ

นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของเทคโนโลยทีางดีเอน็เอ (DNA Technology)  

ภาพประกอบ 27  ขั้นตอนการยนืยนั/ระบุตวัตนดว้ยลายฝ่ามือ 
   ท่ีมา : K.Krishneswari and S.Arumugam, 2010 

http://www.thaibiotech.info/
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ภาพประกอบ 28   แบบจ าลองโครงสร้างของดีเอ็นเอ 

              (ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล, 24  กุมภาพนัธ์ 2559) 
 

DNA (Dexoxy Ribonucleic Acid) หรือสารพนัธุกรรมอยูใ่นส่วนองคป์ระกอบยอ่ยของเซลล์เน้ือเยื่อ

ต่างๆ ของร่างกาย เช่น เม็ดเลือดขาว ตัวอสุจิ กระดูก กล้ามเน้ือ เยื่อบุกระพุ ้งแก้ม เป็นต้น  สาร

พนัธุกรรมมกัพบอยูใ่นส่วนของนิวเคลียสของเซลล์ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีท าหนา้ท่ีในการควบคุมการท างาน

ของเซลล ์ สารพนัธุกรรมท่ีพบในนิวเคลียสของเซลล์ คร่ึงหน่ึง (50%) จะไดรั้บการถ่ายทอดมาจากบิดา 

และอีกคร่ึงหน่ึง (50%) จะไดรั้บการถ่ายทอดมาจากมารดา โดยท่ีสารพนัธุกรรมในนิวเคลียสของเซลล์

น้ีจะไม่ซ ้ ากนัในแต่ละคน ยกเวน้กรณีเดียวเท่านั้น คือ ฝาแฝดท่ีมีการปฏิสนธิมาจากไข่ใบเดียวกนัและ

อสุจิตวัเดียวกนั  ดงันั้นจึงมกัใชส้ารพนัธุกรรมในการตรวจพิสูจนเ์อกลกัษณ์บุคคล (Identification)  

เทคนิควธีิการตรวจพิสูจน์สารพนัธุกรรมท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 

1. การตรวจลายพิมพดี์เอ็นเอ (DNA Fingerprint) เป็นเทคนิควิธีการตรวจท่ีสกดัสารพนัธุกรรม

จากนิวเคลียสของเซลล์ซ่ึงเทคนิควิธีการตรวจแบบน้ีสามารถตรวจพิสูจน์ความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต

ระหวา่งบุคคลในการเป็น บิดา-มารดา-บุตร 

 2. การตรวจสารพนัธุกรรม DNA ท่ีอยูใ่นไมโตคอนเดรียของเซลล ์(Mitochondrial DNA)   

เป็นเทคนิคการตรวจท่ีสกดัสาร DNA จากส่วนองคป์ระกอบยอ่ยของเซลล์ท่ีมีช่ือวา่ ไมโตคอนเดรีย ซ่ึง

เทคนิควิธีการตรวจแบบน้ีสามารถใช้ตรวจเพื่อพิสูจน์ความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตระหว่างบุคคลท่ี

สืบสายพนัธ์ุมาจากมารดาเดียวกนั เช่น พี่-นอ้ง ร่วมมารดาเดียวกนั ลูกพี่-ลูกนอ้ง ท่ีมีมารดาเป็นพี่สาว-

นอ้งสาว ท่ีถือก าเนิดจากยายคนเดียวกนั 

http://med.mahidol.ac.th/patho/th
http://med.mahidol.ac.th/
http://med.mahidol.ac.th/
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3. การตรวจสารพนัธุกรรมในโครโมโซมเพศชาย (Y-STR)  รูปแบบ Y-STR  มีลักษณะ

เหมือนกนัในชายท่ีร่วมบรรพบุรุษสายบิดาเดียวกนั  (สุคนธ์, 28 กุมภาพนัธ์ 2559) 

การสกดัสารพนัธุกรรมจากเซล 

กรรมวธีิในการสกดัสารพนัธุกรรมค่อนขา้งยาก มีเทคนิคท่ีตอ้งใชบุ้คลากรระดบันกัวจิยั ตอ้งรู้วา่สกดั 

DNA จากนิวเคลียส หรือจากไมโตคอนเดรียตอ้งรู้วา่เป็นเน้ือเยื่อประเภทใดจะใชว้ธีิสกดัส่วนท่ีไม่

ตอ้งการออกไดถู้กตอ้ง เช่น หากเป็นการตรวจจากคราบเลือดจะสกดัง่ายกวา่การตรวจช้ินส่วนของ

กระดูก หรือกลา้มเน้ือ เป็นตน้ กระบวนการท า DNA profiling โดยปกติมี 2 กระบวนการคือ 

  1. Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) เป็นวธีิท่ีใชห้ลกัการของ sequence 

polymorphism ซ่ึงเกิดข้ึนในยนีของคน (และในยนีของส่ิงท่ีมีชีวติอ่ืนเช่นกนั) คือ ในบางคร้ัง 

polymorphism หรือ mutation ท่ีเกิดข้ึนใน genome นั้น ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงต่อ restriction site 

ของเอนไซมต์ดัจ าเพาะได ้ เช่น เดิมยนีในต าแหน่งน้ีไม่สามารถตดัดว้ยเอนไซมต์ดัจ าเพาะชนิดน้ีได ้ แต่

เม่ือเกิดมี mutation มี polymorphism ข้ึน อาจท าใหย้ีนในบริเวณดงักล่าวสามารถถูกตดัดว้ยเอนไซมต์ดั

จ าเพาะชนิดเดียวกนัน้ีได ้ หรืออาจจะเกิดข้ึนในทางกลบักนัคือ เดิมยนีส่วนน้ีอาจถูกตดัดว้ยเอนไซมไ์ด ้

แต่เม่ือเกิดมี mutation ข้ึน ท าใหไ้ม่สามารถถูกตดัดว้ยเอนไซมต์วัเดิมได ้เป็นตน้ จากลกัษณะน้ีเองท าให้

สาย DNA ของยนีท่ีสกดัจากคนท่ีส่วนน้ีถูกเอนไซมต์ดัได ้จะมีขนาดเล็กกวา่สาย DNA ของยนีเดียวกนั

ท่ีสกดัจากคนท่ีมีส่วนน้ีท่ีไม่สามารถตดัดว้ยเอนไซมช์นิดเดียวกนัได ้  ความแตกต่างในความยาวของ

สาย DNA ชนิดเดียวกนัท่ีตดัดว้ยเอนไซมต์ดัจ าเพาะชนิดเดียวกนัท่ีเรียกวา่ RFLP (Restriction Fragment 

Length Polymorphism) เกิดข้ึนเน่ืองจากเกิดการเปล่ียนแปลงของเบสบางเบสในสาย DNA  ดงันั้นเม่ือ

น า DNA ส่วนนั้นมาท าการยอ่ยดว้ย restriction enzyme ก็จะให ้pattern ท่ีต่างกนั ในบางคร้ัง mutation 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าใหเ้กิดโรค อาจจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงความสามารถในการตดัดว้ยเอนไซม์

ตดัจ าเพาะ ท าใหเ้ราสามารถน าเทคนิคน้ีมาช่วยในการตรวจหา mutation ท่ีท  าใหเ้กิดโรคชนิดนั้นๆ ได ้ 



43 
 

 
              ภาพประกอบ 29  กระบวนการ Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) 

       ท่ีมา : Wikipedia,“Community Fingerprinting”, 24 February 2016  
 

  2. Allele-specific Testing คลา้ยกบั RFLP ท างานโดยการคน้หาส่วน polymorphic fragments 

ของ DNA มี specific type เรียกวา่ alleles โดยกระบวนการท างานน้ีจะมองหาเฉพาะ particular alleles 

ในตวัอยา่ง DNA มีความแม่นย  านอ้ยกว่ากระบวนการ RFLP แต่สามารถใชต้วัอยา่งนอ้ยกวา่ มีความ

บริสุทธ์ิน้อยกว่าและใช้เวลาน้อยกว่ากระบวนการ RFLP จึงเป็นประโยชน์ในการศึกษาทางนิติ

วิทยาศาสตร์ และดว้ยการใชก้ระบวนการท่ีเรียกวา่ Polymerase Chain Reaction (PCR) จะมีขั้นตอน 

amplify ท าให้ใชป้ริมาณตวัอยา่ง DNA นอ้ยกวา่  โมเลกุล DNA สามารถคดัลอกตวัเองได ้โดยการเติม 

enzyme ท่ีเรียกวา่ polymerase ในตวัอยา่ง DNA จากนั้นวางลงในอุปกรณ์ท่ีเรียกวา่ Thermocycler ท าให้

เกิดการสร้าง chain reaction ซ่ึง DNA จะท าการคดัลอกหรือเป็นการเพิ่มจ านวน โดยจะเพิ่มแบบ 

exponential ได้ผลผลิตใน n cycle เป็น 2𝑛 คู่ จากปฏิกิริยาประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลกัของการ

ปรับเปล่ียนอุณหภูมิวนไปวนมา 30 ถึง 40 รอบ คือ  
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       1. Denaturation ท่ีอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียสเป็นการท าลายพนัธะระหวา่ง nucleotides ท า

ใหส้าย DNA ท่ีมว้นเกลียวอยูเ่ป็นคู่แยกออกจากกนัเป็นเส้นตรง 2 เส้น และปฏิกิริยาต่างๆ จาก

เอนไซมใ์นรอบก่อนหนา้จะหยดุลงทั้งหมด  

       2. Annealing ท่ีอุณหภูมิประมาณ 50 ถึง 60 องศาเซลเซียส ท าให้ primer ไปเกาะติดกบั 

template เพื่อเตรียมตวัตั้งตน้ต่อสายคู่ของ template  

       3. Extension ท่ีอุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เอนไซม ์polymerase จะเร่ิมท างานโดยท าให้มี

การน าเบสต่างๆ มาต่อทางดา้น 3’ ของ primer โดยต่อให้ complementary กบั sequence บน 

template ท่ี primer มาเกาะไว ้ 
 

 

 
ภาพประกอบ 30  กระบวนการ Polymerase chain reaction (PCR) 

         ท่ีมา : Biochemistry  Encyclopædia Britannica, 24 February 2016 
 

ขอ้ดีและขอ้เสียของเทคนิคแบบ (RFLP) 

ขอ้ดี  1. มีประโยชน์ในการจ าแนกพนัธุกรรมดว้ย DNA ของส่ิงมีชีวติต่างๆ 

  2. ใชใ้นการระบุบุคคลกระท าผดิในทางนิติวทิยาศาสตร์ 

ขอ้เสีย   1. ใชต้วัอยา่ง DNA ปริมาณมาก (5 μg) 

  2. ตวัอยา่ง DNA ตอ้งมีคุณภาพดี  

  3. ไม่มีความจ าเพาะกบั DNA ของมนุษย ์

https://global.britannica.com/editor/The-Editors-of-Encyclopdia-Britannica/4419
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  4. ใชเ้วลาด าเนินการมากกวา่ 

ข้อดีและข้อเสียของเทคนิคแบบ (PCR) 

ขอ้ดี 1.ใชดี้เอน็เอ ปริมาณนอ้ย (10-100 ng)  

  2. สามารถใช ้ดีเอน็เอ ท่ีเส่ือมสภาพได ้ 

  3. มีความจ าเพาะเจาะจงกบั ดีเอ็นเอของมนุษยเ์ท่านั้น 

ขอ้เสีย   1. มีความแม่นย  านอ้ยกวา่กระบวนการ RFLP 

2. เกิดปัญหาจากการปนเป้ือนของดีเอ็นเอจากภายนอกไดง่้าย ผูป้ฏิบติัควรมีความ     
    ช านาญและระมดัระวงัเป็นพิเศษ 

  3. ค่าใชจ่้ายสูง 
 

ประโยชน์ของเทคโนโลยลีายพิมพดี์เอน็เอ ใชพ้ิสูจน์ความสัมพนัธ์ทางสายเลือด  ตามหลกัการถ่ายทอด

ทางพนัธุกรรมนั้น ลูกเกิดจากการปฏิสนธิของอสุจิจากพ่อ และไข่จากแม่ ซ่ึงลูกต้องได้รับสาร

พนัธุกรรมหรือดีเอน็เอจากพ่อและแม่อยา่งละคร่ึงหน่ึง ดงันั้น เม่ือท าการตรวจลายพิมพดี์เอ็นเอของพ่อ

แม่ และลูก จะพบว่าลายพิมพดี์เอ็นเอของลูกตอ้งประกอบดว้ยแถบดีเอ็นเอท่ีมาจากพ่อและแม่เท่านั้น 

จุดประสงค์ในการตรวจหาลายพิมพ์ดีเอ็นเอในประเด็นน้ีก็เพื่อน าไปเป็นหลักฐานส าคัญส าหรับ

ประกอบการพิจารณาทางกฎหมายในศาล เพื่อความสบายใจ หรือเพื่อแกปั้ญหาครอบครัว เช่น กรณีการ

ฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าเล้ียงดูบุตร  เทคโนโลยีลายพิมพดี์เอ็นเอยงัใชใ้นการติดตามการรักษาผูป่้วยท่ีไดรั้บ

การปลูกถ่ายไขกระดูก  ในการรักษาผูป่้วยท่ีเป็นมะเร็งเม็ดโลหิตขาว จะตอ้งมีการปลูกถ่ายไขกระดูก

จากผูใ้หซ่ึ้งมกัเป็นญาติท่ีใกลชิ้ด ดงันั้นจะมีไขกระดูกปกติของผูใ้ห้เขา้ไปแทนท่ีไขกระดูกท่ีเป็นมะเร็ง

ของผูป่้วย ซ่ึงไขกระดูกนั้นจะท าหนา้ท่ีผลิตเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือดชุดใหม่ ซ่ึงหาก

การรักษาประสบความส าเร็จ ผูป่้วยท่ีไดรั้บการปลูกถ่ายไขกระดูกจากผูใ้ห้จะไม่เกิดปฏิกิริยาต่อตา้น

ใดๆ ลายพิมพดี์เอน็เอจากตวัอยา่งเลือดของผูป่้วยจะมีลายพิมพดี์เอ็นเอท่ีเหมือนกบัผูใ้ห้ทุกประการ นัน่

ก็คือ ลายพิมพ์ดีเอ็นเอจากเลือดของผูป่้วยจะเปล่ียนไป ในขณะท่ีลายพิมพดี์เอ็นเอจากเซลล์ของส่วน

อ่ืนๆ ของร่างกายยงัเหมือนเดิม  และลายพิมพดี์เอ็นเอยงัใช้ในการพิสูจน์หลกัฐานทางนิติเวชศาสตร์  

เน่ืองจากลายพิมพดีเอ็นเอเป็นลกัษณะเฉพาะในแต่ละบุคคล ดงันั้นจึงสามารถตรวจทางนิติเวชศาสตร์

เพื่อสืบหาผูก้ระท าผิดจากหลกัฐานในท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงอาศยัหลกัการท่ีว่าลกัษณะของดีเอ็นเอของคนๆ 

หน่ึงไม่ว่าจากเซลล์ส่วนใดของร่างกายก็ตาม จะมีรูปแบบเหมือนกนัทัว่ทั้งร่างกาย เช่น คราบอสุจิของ

ผูต้อ้งหาในท่ีเกิดเหตุยอ่มตอ้งมีลกัษณะของดีเอ็นเอท่ีเหมือนกบัในเลือดของผูต้อ้งหาท่ีถูกควบคุมตวัไว ้
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เป็นตน้  จากท่ีกล่าวมา จะเห็นไดว้่าการน าเทคโนโลยีลายพิมพดี์เอ็นเอมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

ก่อใหเ้กิดประโยชน์ในหลายดา้น ดงันั้น ในหลายประเทศจึงมีการน าเทคโนโลยีน้ีไปใชอ้ยา่งแพร่หลาย 

ส าหรับประเทศไทย เร่ิมมีการใช้เทคโนโลยีดงักล่าวเม่ือไม่นานมาน้ี ปัจจุบนัหลายฝ่ายตระหนักถึง

ความส าคญัของเทคโนโลยีน้ีมากข้ึน จึงมีการเปิดให้บริการตรวจสอบลายพิมพดี์เอ็นเอในหน่วยงาน

หลายแห่ง อาทิเช่น กองพิสูจน์หลกัฐาน สถาบนันิติเวชศาสตร์ ส านกังานต ารวจแห่งชาติ สถาบนันิติ

วิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม มหาวิทยาลยั และโรงพยาบาลท่ีมีความพร้อมทั้งด้านเคร่ืองมือและ

บุคลากร  ส าหรับขอ้เสียของเทคโนโลยลีายพิมพดี์เอน็เอ  ในการพิสูจน์เอกลกัษณ์ ฝาแฝดไข่ใบเดียวกนั

จะมี DNA เหมือนกนัทุกประการ ท าให้ไม่สามารถระบุบุคคลบน Application ได ้ การสกดั DNA จาก

เซลค่อนขา้งยาก  การตรวจระบุบุคคลดว้ยลายพิมพดี์เอน็เอแบบอตัโนมติัมีตน้ทุนท่ีสูงกวา่แบบ Manual 
 

3.2.9  คลืน่สมอง (Brain Wave) 

สมองคืออวยัวะส าคญั ท่ีมีหนา้ท่ีควบคุมและสั่งการการเคล่ือนไหว   พฤติกรรม และภาวะธ ารง
ดุล (homeostasis) เช่น การเตน้ของหวัใจ, ความดนัโลหิต, สมดุลของเหลวในร่างกาย และอุณหภูมิ เป็น
ตน้ หนา้ท่ีของสมองยงัเก่ียวขอ้งกบัการรู้ (cognition) อารมณ์ ความจ า การเรียนรู้การเคล่ือนไหว (motor 
learning) และความสามารถอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้ 

สมองประกอบด้วยเซลล์สองชนิด คือ เซลล์ประสาท และเซลล์เกลีย เกลียมีหน้าท่ีในการดูแลและ
ปกป้องนิวรอน นิวรอนหรือเซลล์ประสาทเป็นเซลล์หลักท่ีท าหน้าท่ีส่งข้อมูลในรูปแบบของ
สัญญาณไฟฟ้าท่ีเรียกวา่ ศกัยะงาน (action potential) การติดต่อระหว่างนิวรอนนั้นเกิดข้ึนไดโ้ดยการ
หลัง่ของสารเคมีชนิดต่างๆ ท่ีรวมเรียกว่า สารส่ือประสาท (neurotransmitter) ขา้มบริเวณระหว่าง
นิวรอนสองตวัท่ีเรียกวา่ ไซแนปส์   สมองของมนุษย ์สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วนดงัน้ี 

        

 

ภาพประกอบ 31  สมอง  และโครงสร้างเซลประสาท (วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 21/2/2559) 
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สมองส่วนหน้า (Forebrain) 

มีขนาดใหญ่ท่ีสุด มีรอยหยกัเป็นจ านวนมาก สามารถแบ่งออกไดอี้ก ดงัน้ี 

1. ออลเฟกทอรีบลับ์ (olfactory bulb) - อยูด่า้นหนา้สุด ท าหนา้ท่ี - ดมกล่ินโดยอาศยัเยื่อบุใน
โพรงจมูก 

2. ซีรีบรัม (Cerebrum) - มีขนาดใหญ่สุด มีรอยหยกัเป็นจ านวนมาก ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการ
เรียนรู้  และความสามารถต่างๆ เป็นศูนย์การท างานของกล้ามเน้ือ การพูด การ
มองเห็น การดมกล่ิน การชิมรส แบ่งเป็นสองซีก แต่ละซีกเรียกวา่ Cerebral hemisphere  

3. ทาลามสั (Thalamus) - อยู่เหนือไฮโปทาลามสั ท าหน้าท่ีเป็นสถานีถ่ายทอดกระแส
ประสาทเพื่อส่งไปจุดต่างๆในสมอง รับรู้และตอบสนองความรู้สึกเจบ็ปวด  

4. ไฮโปทาลามสั (Hypothalamus) - ท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางของระบบประสาทอตัโนมติั และ
สร้างฮอร์โมนเพื่อควบคุมการผลิตฮอร์โมนจากต่อมใตส้มอง  การควบคุมอุณหภูมิ
ร่างกาย อารมณ์ความรู้สึก วงจรการต่ืนและการหลบั การหิว การอ่ิม และความรู้สึกทาง
เพศ 

สมองส่วนกลาง (Midbrain) 

เป็นสมองท่ีต่อจากสมองส่วนหน้า เป็นสถานีรับส่งประสาทระหวา่งสมองส่วนหนา้กบัส่วนทา้ยและ
ส่วนหนา้กบันยัน์ตาท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวของลูกตา  ม่านตา  และการไดย้นิ 

สมองส่วนท้าย (Hindbrain) 

ประกอบดว้ย 
1. พอนส์ (Pons) - อยู่ดา้นหนา้ของซีรีเบลลมั ติดกบัสมองส่วนกลาง ท าหน้าท่ีควบคุมการ

ท างานบางอย่างของร่างกาย เช่น การเค้ียวอาหาร การหลัง่น ้ าลาย การเคล่ือนไหวของ
กลา้มเน้ือบริเวณใบหนา้ การหายใจ การฟัง 

2. เมดลัลา (Medulla) - เป็นสมองส่วนทา้ยสุด ต่อกบัไขสันหลงั เป็นทางผ่านของกระแส
ประสาทระหว่างสมองกบัไขสันหลงั เป็นศูนยก์ลางการควบคุมการท างานเหนืออ านาจ 
จิตใจ  เช่น ไอ จาม สะอึก หายใจ และการเตน้ของหวัใจ เป็นตน้ 

3. ซีรีเบลลมั (Cerebellum) - อยู่ใตเ้ซรีบรัม ควบคุมระบบกล้ามเน้ือให้สัมพนัธ์กนัและ
ควบคุมการทรงตวัของร่างกาย 

คล่ืนสมอง เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าซ่ึงไดม้าจากการส่งสัญญาณเคมีทางชีวภาพในร่างกายมนุษย ์การวดั
พลงังานไฟฟ้าบริเวณสมองดว้ยเคร่ืองมือ  Electroencephalogram (EEG) ท าให้นกัวิจยัทางประสาท
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วิทยา และ นกัวิทยาศาสตร์ ไดค้น้พบความจริงว่า การเลือกตอบสนองต่อปัจจยัภายนอกมีผลโดยตรง 
ต่อสภาวะภายในท่ีเป็นคล่ืนสมอง สามารถอ่านค่าผลของการวดั และแบ่งคล่ืนสมองของมนุษยต์าม
ระดบัความสั่นสะเทือน หรือความถ่ี ไดเ้ป็น 4 กลุ่ม (ปาริฉตัต,์ 21/2/2559)  ดงัน้ี 
 

1. คล่ืนเบตา้ (Beta brainwave) มีความถ่ีประมาณ 14-21 รอบต่อวินาที (Hz) เป็นช่วง คล่ืนสมองท่ี

เร็วท่ีสุด เกิดข้ึนใน ขณะท่ีสมองอยู่ในภาวะของการท างาน และ ควบคุมจิตใต้ส านึก 

(Conscious Mind) ในขณะต่ืนและรู้ตวั เช่น การนัง่ ยนื เดิน ท างาน หรือกิจกรรมต่างๆ ในกรณี

ท่ีจิตมีความคิดมากมายหลายอยา่งจาก ภารกิจประจ าวนั วุน่วายใจ สับสน หรือฟุ้งซ่าน และสั่ง

การสมองอยา่งไม่เป็นระเบียบ ความถ่ีของคล่ืนช่วงน้ีอาจสูงข้ึนไดถึ้ง 40 Hz โดยเฉพาะคนท่ีมี

ความเครียดมาก อยู่ในภาวะเร่งรีบบีบคั้น ต่ืนเต้นตกใจ อารมณ์ไม่ดี โกรธหรือดีใจมาก ๆ 

สมองจะมีการท างานในช่วงคล่ืนเบตา้มากเกินไป ในขณะท่ีหากไม่มีคล่ืนเบต้าเกิดข้ึนเลย 

มนุษยจ์ะไม่สามารถเรียนรู้ หรือท าหน้าท่ีไดส้มบูรณ์ในโลกภายนอก  ปกติสมองคนเรา จะมี

เส้นทางอตัโนมติั ในการรับรู้ความรู้สึก ท่ีท าให้สั่งการไดโ้ดยไม่ตอ้งใช้เวลาในการใคร่ครวญ

มากนกั ความเป็นอตัโนมติัน้ีส่วนใหญ่จะมีประโยชน์อยู่ในระดบัหน่ึง และเป็นเร่ืองกลาง ๆ 

ส าหรับชีวติ ช่วยยน่ยอ่ จดจ า เร่ืองราวจ าเจ ท่ีตอ้งท าซ ้ า ๆ เป็นประจ าให้ด าเนินไปได ้บางส่วน

เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อการรอดพน้จากอนัตรายในสถานการณ์คบัขนั เช่น การดึงมือออก

ทนัทีเม่ือบงัเอิญไปสัมผสัของร้อนจดั แต่ส่ิงท่ีน่าสนใจ คือ “อารมณ์ของมนุษย์” ก็มีเส้นทาง

อตัโนมติัเช่นเดียวกนั แต่คนส่วนใหญ่มกัจะไม่ไดค้วบคุม และปล่อยให้ความเป็นอตัโนมติัน้ี

ท างานมากเกินไป จากความเคยชินในการป้อนข้อมูลซ ้ า ๆของเราเอง โดยมากเป็นความ

อตัโนมติั ในทางลบท่ีมีมากเกินไป ท าให้ขอ้มูลเหล่าน้ี ถูกส่งผา่นเขา้ไปสู่ การท างานของส่วน

รับความรู้สึกในสมอง ท่ีเรียกวา่ อะมิกดาลา (Amygdala)  ซ่ึงเป็นสมองชั้นกลาง ใกลก้บั กา้น

สมอง และ มีความสามารถใน การเก็บขอ้มูล ดา้นอารมณ์จ านวนมากๆไว ้ดงันั้นจึงข้ึนอยูก่บัวา่ 

เราใส่ขอ้มูลดา้นบวก หรือดา้นลบมากนอ้ยแค่ไหน ก็จะท าให้สมองจดจ า และ ตอบสนองใน

ทิศทางนั้น หากเราปล่อยให้ความอตัโนมติัน้ีท างานตามล าพงั โดยไม่ฝึก ก าหนดรู้ ก็จะท าให้

เราติดกบัดกัของอารมณ์ ท่ีไม่ดีอยูต่ลอดเวลา สมองของเราจะท างานอยู่แต่ในเฉพาะช่วงคล่ืน

เบตา้ ซ่ึงในโหมดน้ีถือวา่ เป็นโหมดปกป้อง มีทั้งเบตา้อ่อน และแก่ แก่หมายถึงความถ่ีสูง มีผล

ให้ความคิดถดถอยจากสภาวะปกติ และท างานอยู่ในฐานความกลวั มีลกัษณะตา้นทาน ความ

เปล่ียนแปลง บางคนจะหยุด และปิดการเรียนรู้ เพราะเกิดความเครียด สภาวะน้ีสมองจะหลัง่



49 
 

ฮอร์โมนด้านลบออกมามากเกินไป น าไปสู่ปฏิกิริยาเคมีท่ีท าร้ายส่วนอ่ืนๆของร่างกายเป็น

ลูกโซ่ต่อไปเร่ือยๆ เช่น อะดรีนาลีน คอร์ติซอล เป็นตน้ 

2. คล่ืนอลัฟ่า (Alpha brainwave) มีความถ่ีประมาณ 7-14 รอบต่อวินาที (Hz) ความถ่ีของคล่ืนท่ี

ต ่าลงมาน้ี  เป็นคล่ืนสมองท่ีปรากฎบ่อยในเด็กท่ีมีความสุข และในผูใ้หญ่ท่ีมีการฝึกฝนตนเอง

ให้สงบน่ิงมากข้ึน อาจหมายถึง สภาวะท่ีจิตสมดุล อยู่ในสภาวะสบายๆ มีการช้าลงดว้ย การ

ใคร่ครวญ ไม่ด่วนตอบสนองต่อส่ิงเร้าดว้ยอารมณ์อนัรวดเร็ว เวลาท่ีความถ่ีนอ้ยลง หมายถึงวา่ 

เราจะคิดช้าลง เป็นจงัหวะ เป็นท่วงท านอง คมชัด ให้เวลาแก่จิตในการไตร่ตรอง  และมี

ความคิดเป็นระบบข้ึน สภาวะท่ีสมองท างานอยูใ่นคล่ืนอลัฟ่ายงัพบอยูใ่นหลายๆ รูปแบบ เช่น 

ขณะท่ีกลา้มเน้ือ หรือ ร่างกายผอ่นคลาย ช่วงเวลาท่ีง่วงนอน ก่อนหลบัหรือหลบัใหม่ๆ เวลาท า

อะไรเพลินๆ จนลืมส่ิงรอบๆตวั เวลาสบายใจ เวลาอ่านหนังสือ หรือ จดจ่อกบักิจกรรมใดๆ

อย่างต่อเน่ืองในระยะเวลาหน่ึง และการเขา้สมาธิ ในระดับภวงัค์ท่ีไม่ลึกมากจากลกัษณะ

ดงักล่าว ช่วงคล่ืนอลัฟ่าจะเป็นประตูไปสู่การท าสมาธิในระดบัลึก และถือวา่ เป็นช่วงท่ีดีท่ีสุด

ในการป้อนขอ้มูลให้แก่จิตใตส้ านึก สมองสามารถเปิดรับขอ้มูลไดอ้ย่างเต็มท่ี และ เรียนรู้ได้

อย่างรวดเร็ว มีความคิดสร้างสรรค ์เป็นสภาวะท่ีจิตมีประสิทธิภาพสูง ในทางการแพทย ์และ

จิตศาสตร์เองก็ถือว่า สภาวะน้ีเป็นหัวใจของการสะกดจิต เพื่อการบ าบดัโรค โดยหากจะตั้ง

โปรแกรมจิตใต้ส านึก ก็ควรท าในช่วงท่ีคล่ืนสมองเป็นอลัฟ่า ในคนทัว่ไปเองก็ควรฝึกฝน

ตนเองให้สมองท างานอยู่ในช่วงคล่ืนอลัฟ่าเป็นประจ าเช่นเดียวกนั เพราะจะช่วยสร้างความ

ผอ่นคลาย ร่างกายจะไม่ท างานอยู่บนฐานแห่งความกลวั หรือวิตกกงัวล แต่จะมองชีวิต อย่าง

สนุกสนาน มีความรู้สึกอยากเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ หรืออยากส ารวจโลกแบบเด็กๆ แต่คนส่วนใหญ่

มกัจะขาดการฝึกฝนใหต้นเองมีคล่ืนสมองชนิดน้ี และมกัปล่อยให้อารมณ์อตัโนมติัตอบสนอง

ต่อส่ิงเร้าต่างๆอย่างรวดเร็ว ขาดการคิดใคร่ครวญ ดว้ยระยะเวลาอนัเหมาะสมก่อน หากเรามี

การฝึกฝนจิตใหต่ื้นรู้เช่นเดียวกนักบัแนวทางการปฏิบติัธรรมในพุทธศาสนา คล่ืนอลัฟ่าน้ีจะถูก

บ่มเพาะใหเ้ขม้แขง็ข้ึน สามารถร้ือโปรแกรมอตัโนมติัเก่า สร้างโปรแกรมอตัโนมติัใหม่ๆ ได ้

3. คล่ืนเธตา้ (Theta brainwaves) มีคล่ืนความถ่ีประมาณ 4-11 รอบต่อวินาที (Hz) เป็นช่วงคล่ืนท่ี

สมองท างานชา้ลงมาก พบเป็นปกติในช่วงท่ีคนเราหลบั หรือมีความผอ่นคลายอยา่งสูง แต่ใน

ภาวะท่ีไม่หลบัคล่ืนชนิดน้ีก็เกิดข้ึนไดเ้ช่นกนั เช่น ขณะอยู่ในการภาวนาสมาธิท่ีลึกในระดบั

หน่ึง การเขา้สู่สภาวะน้ี จะใกลเ้คียงกบัคล่ืนสมองในสภาวะอลัฟ่า คือ มีความสุข สบาย ลืม
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ความทุกข์ แต่จะมีความปิติสุขมากกว่า สภาวะน้ีมีความเช่ือมโยงกบัการเห็นภาพต่างๆ สมอง

ในช่วงคล่ืนเธตา้ จะเปรียบเสมือนแหล่งเก็บแรงบนัดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ท่ีอยู่ในความ

จิตใจส่วนลึกของเรา จึงเป็นคล่ืนสมองท่ีสะทอ้นการท างานของจิตใตส้ านึก (Subconscious 

Mind) อนัเป็นการท างานของเน้ือสมองส่วนใหญ่ของมนุษย ์ระดบัพฤติกรรมภายใตค้วามถ่ี

ของคล่ืนเธตา้ เป็นลกัษณะท่ีบุคคล คิดค านึงเพื่อแกปั้ญหา พบไดท้ั้งลกัษณะท่ีรู้ส านึก และไร้

ส านึก ปรากฏออกมาเป็นความคิดสร้างสรรค ์เกิดความคิดหยัง่เห็น (Insight) มีความสงบทาง

จิต และมองโลกในแง่ดี เกิดสมาธิแน่วแน่และเกิดปัญญาญาณ มีศกัยภาพส าหรับความจ าระยะ

ยาวและการระลึกรู้ 

4. คล่ืนเดลตา้ (Delta brainwaves) มีความถ่ีประมาณ 0-4 รอบต่อวินาที (Hz) เป็นคล่ืนสมองท่ีชา้

ท่ีสุด สภาวะน้ีจะท าให้ ร่างกายเกิดความผอ่นคลายในระดบัท่ีสูงมาก เป็นคล่ืนสมองท่ีท างาน

เช่ือมต่อกบัส่วนท่ีเป็นจิตไร้ส านึก (Unconscious mind) เช่น ในขณะท่ีร่างกายหลบัลึกโดยไม่มี

การฝัน หรือ เกิดจากการเข้าสมาธิลึกๆในระดับฌาน ในช่วงน้ีคล่ืนสมองแสดงให้เห็นว่า 

ร่างกายก าลังด่ืมด ่ากับ การพกัผ่อนลงลึกอย่างเต็มท่ี เปรียบได้กับการประจุพลังงานเข้าสู่

ร่างกายใหม่ ผูท่ี้ผ่านการหลับลึก ในช่วงเวลาท่ีพอเหมาะพอดี จะรู้สึกได้ถึงความสดช่ืน

กระปร้ีกระเปร่ามากเป็นพิเศษ เม่ือเปรียบเทียบกบัผูท่ี้นอนหลบัไม่ค่อยสนิท และส าหรับผูท่ี้ท  า

สมาธิอยู่ในระดับฌานลึก ๆ เม่ือออกจากสมาธิแล้ว ก็จะยงัคงติดรสแห่งปิติสุขท าให้เกิด

ความสุขใจ มีใบหนา้ผ่องใสเต็มอ่ิมไปดว้ยความสุขสดช่ืนนอกจากน้ีสมองยงัแบ่งการท างาน

ออกเป็นซีกซ้าย และซีกขวา และคล่ืนสมองทั้งสองดา้น ยงัมีการข้ึนลงเป็นอิสระต่อกนั ท าให้

ความถ่ีแตกต่างกนั 
 

เน่ืองจากสมองเป็นอวยัวะท่ีส าคญัและมีความซบัซอ้นท่ีสุดของร่างกายมนุษย ์ และจากการศึกษาท่ีผา่น

มาพบว่าสัญญาณคล่ืนไฟฟ้าจากสมองมีเอกลกัษณ์และสามารถน าคล่ืนสมองมาเป็นเคร่ืองมือในการ

ระบุตัวตน  เพื่อท่ีจะเข้าใจในการท างานของคล่ืนสมองมีวิธี ต่างๆท่ีใช้ในการแพทย์เ ช่น 

Electroencepalography (EEG), magnetoencephalography (MEG), function magnetic resonance 

imaging (fMRI), and positron emission tomography (PET) ซ่ึงแต่ละวธีิจะมีขอ้ดีและขอ้เสียแตกต่างกนั

ไป   Electroencephalography (EEG) เป็นวธีิการวดัค่าสัญญาณไฟฟ้าซ่ึงถูกผลิตออกมาจากสมองโดยใช้

ตวัรับคล่ืนไฟฟ้าติดท่ีบริเวณหนงัศีรษะ คล่ืนสมองท่ีตรวจวดัไดจ้ะมีความสัมพนัธ์เก่ียวโยงกบัสมอง

หรือเส้นประสาทในบริเวณท่ีตรวจวดั    EEG ถูกใช้ในทางการแพทยเ์พื่อศึกษาถึงหนา้ท่ีของบริเวณ
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ต่างๆของสมอง ใช้ศึกษาเก่ียวกบักลไกพื้นฐานของจิตใจและวินิจฉัยโรคท่ีเก่ียวกบัความผิดปกติของ

สมอง ปัจจุบนั EEG ยงัถูกใช้มากในการวิจยัในเร่ือง  brain computer interface (BCI) งานวิจยัของ 

ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ เสนอการระบุตวับุคคลโดยใช้คล่ืนสมองของแต่ละบุคคล ซ่ึงขอ้ดีของการใช้คล่ืน

สมองคือการปลอมแปลงท าไดย้าก ในงานวิจยัน้ีเลือกใช้วิธี Electroencephalography (EEG) ในการ

จดัเก็บคล่ืนสมอง  เน่ืองจาก EEG มีขอ้ดีเร่ือง time resolution และเคร่ืองมือราคาถูกกวา่วิธีอ่ืนๆ ใน

การศึกษาท่ีผา่นมาพบวา่คล่ืนสมองมีเอกลกัษณ์ซ่ึงสามารถน ามาให้เป็นเคร่ืองมือพิสูจน์ตวัตนได ้โดยมี

งานวิจยัท่ีผ่านมา Paranjape (Paranjape, et al., 2001) ใช้เทคนิค autoregressive (AR) model and 

discriminant function analysis เพื่อท่ีจะใชค้ล่ืนสมองพิสูจน์วา่เป็นบุคคลเดียวกนั  Poulos (Poulos, et 

al., 2001) ใชเ้ทคนิค Fast Fourier Transform (FFT) and AR model ส าหรับแยกแยะคุณสมบติัท่ีส าคญั

ของคล่ืนสมองแลว้ใชเ้ทคนิค Learning Vector Quantizer (LVQ) และ Computational Geometry (CG) 

ในการแยกแยะตวับุคคล Palaniappan (Palaniappan and Mandic, 2007) ใช้การกระตุน้ดว้ยแสงต่อ

ระบบรับภาพ Visual Evoked Potential (VEP) ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการแยกแยะบุคคลโดยใช้

คล่ืนสมอง  Marcel (Marcel and Millan, 2007) เสนอเทคนิค statistical framework, based on a 

Gaussian mixture และ maximum a-posteriori models  ส าหรับการพิสูจน์ตวัตน  Preecha (T. Preecha, 

et al., 2013) ใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์องคป์ระกอบอิสระ (independent component analysis) เพื่อแยกแยะ

สัญญาณท่ีเกิดจากการผสมสัญญาณหลายสัญญาณใหไ้ดส้ัญญาณเดิม แลว้น ามาวดัประสิทธิภาพในการ

พิสูจน์ตวัตนโดยใช้โครงข่ายประสาทแบบมีการสอน (supervised neural network) เพื่อการแยกแยะ

บุคคล  

 

 

 
 

 

 
 

  

            ภาพประกอบ 32  การใชต้วัรับคล่ืนไฟฟ้าติดท่ีบริเวณหนงัศีรษะ 
     ท่ีมา : T. Preecha, et al., 2013 
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บทที ่4 

ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 

4.1 ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
การยนืยนั (Authentication) และการระบุ (Identification) ตวัตน  ท่ีไดว้วิฒันาการจากเดิมๆ เช่น 

การใช้รหัสผา่น การใช้ user password  หรือการใช้บตัรแสดงตน เพื่อยืนยนัตวัตน  มาเป็นชีวมาตร 

(Biometric)ไม่ว่าจะเป็นการเก็บลายน้ิวมือ  ใบหน้า  ม่านตา  จอประสาทตา  จมูก  ใบหู  ลายฝ่ามือ ดี

เอ็นเอ และสมอง  ท าให้การระบุตวัตนมีประสิทธิภาพ  และน่าเช่ือถือมากข้ึน  เน่ืองจากชีวมาตรท่ี

น ามาใชใ้นการระบุตวัตนเป็นส่ิงท่ียากต่อการปลอมแปลง  และยากต่อการลกัลอบน าไปใช้  อย่างไรก็

ตามชีวมาตรทางกายภาพท่ีกล่าวมาก็ยงัมีขอ้ดี และขอ้เสียในการน ามาใชง้านท่ีแตกต่างกนั แต่การน าชีว

มาตรมาใช้ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามจะมีข้อดีส าหรับการน ามาใช้ในทุกๆประเภทท่ีเหมือนกัน 

ไดแ้ก่  ผูใ้ชไ้ม่จ  าเป็นตอ้งใชค้วามจ า  หรือจ าเป็นตอ้งพกบตัร  หรือบตัรผา่นใดๆ ท าให้สะดวก  รวดเร็ว  

สามารถช่วยลดค่าใชจ่้าย   อีกทั้งยงัเป็นการช่วยเพิ่มความปลอดภยั ไม่ตอ้งค านึงถึงการป้องกนัการสูญ

หายของบตัรผา่น  หรือการลกัลอบน าเอารหสัผา่นไปใช ้   ผูใ้ชเ้องก็ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบ

ได ้   
  
 

ลำยนิว้มือ (Fingerprint) 

ขอ้ดีขอ้เสียของการระบุบุคคลดว้ยลายน้ิวมือ 

ขอ้ดี 

- ไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบตามกาลเวลา (แต่อาจจะเปล่ียนขนาดได)้ ลายน้ิวมือจะ

ไม่เปล่ียนแปลงรูปแบบ (Permanence) ตั้งแต่แรกเกิด จนถึงกระทัง่วนัตาย แต่ก็อาจจะ

เปล่ียนแปลงขนาดไดต้ามขนาดร่างกาย เหมือนกบัการท่ีเราวาดรูปไวบ้นลูกโป่ง ซ่ึงไม่

ว่าลูกโป่งจะเล็ก หรือ ถูกเป่าให้พองใหญ่ข้ึนอย่างไร ก็ยงัคงเป็นรูปท่ีเราวาดไวเ้ดิม

เพียงแต่จะมีขนาดใหญ่ข้ึนเท่านั้น 
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- มีรูปแบบเฉพาะในแต่ละบุคคล การท่ีลายน้ิวมือมีรูปแบบเฉพาะในแต่ละบุคคล 

(Individuality) เป็น คุณสมบติัท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงของลายน้ิวมือนั้น ตั้งแต่เร่ิมมีการ

ใช้เก็บและเปรียบเทียบลายน้ิวมือโดยใช้วิธีสมยัใหม่ ซ่ึงมีมาร้อยกว่าปี ยงัไม่มีการ

ตรวจพบวา่มีการเหมือนกนัของลายน้ิวมือ 

- มีความสะดวกในการใชล้ายน้ิวมือระบุตวับุคคลเพราะเป็นส่ิงท่ีติดตวัเราตลอดเวลา  

- เทคโนโลยีลายน้ิวมือใชพ้ื้นท่ีในการจดัเก็บขอ้มูลนอ้ยกวา่เทคโนโลยีไบโอเมตริกใน
ดา้นอ่ืน ๆ 

-  แนวคิดของเทคโนโลยีลายน้ิวมือเป็นส่ิงท่ีสามารถเขา้ใจไดง่้าย จึงประหยดัเวลาใน
การท่ีจะเรียนรู้ของผูใ้ชง้าน 

- เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือมีขนาดเล็ก จึงท าให้ประหยดัไฟ และสามารถน าเคร่ืองสแกน
นั้นไปประยุกต์ใชบ้นส่ิงต่าง ๆ ไดส้ะดวก เช่น แลปทอป โทรศพัท์มือถือ พีดีเอ และ
แฮนด้ีไดร์ฟเป็นตน้ 

- เทคโนโลยีลายน้ิวมือเป็นเทคโนโลยีท่ีมีมานาน จึงเป็นเทคโนโลยีท่ีไดรั้บการพฒันา
มาเร่ือย ๆ จึงท าให้ผูผ้ลิตเลือกท่ีจะผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีลายน้ิวมือ  จึง
สามารถสร้างทางเลือกใหก้บัลูกคา้ไดม้าก 

 

ขอ้เสีย 

- ถึงแมว้า่เทคโนโลยีลายน้ิวมือจะสามารถเพิ่มความปลอดภยัได ้แต่ก็ยงัเป็นท่ีหงุดหงิด

ร าคาญใจของผูใ้ชง้านท่ีจะใชเ้ทคโนโลยน้ีีในทุก ๆ วนั 

- คนบางกลุ่มยงัมีความเช่ือวา่ การใชล้ายน้ิวมือในการระบุตวับุคคลนั้น เหมือนตนเป็น

อาชญากร จึงท าให้คนกลุ่มดังกล่าวนั้ นไม่อยากท่ีจะใช้เทคโนโลยีน้ี ส่งผลให้

เทคโนโลยลีายน้ิวมือไม่เป็นท่ีแพร่หลายใหบ้างพื้นท่ีบางประเทศ  

- เทคโนโลยีลายน้ิวมือยงัไม่มีความน่าเช่ือถือได ้100% เน่ืองจากอาจถูกลอบเก็บขอ้มูล

ขณะใช ้และน าไปปลอมแปลงได ้ จึงยงัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชร่้วมกบัส่ิงท่ีสามารถ

ระบุตวัตนอ่ืนๆ เช่นรหสัผา่น หรือ หมายเลย PIN 

- น้ิวมือเป็นส่วนท่ีได้รับความสกปรกง่ายกว่าส่วนอ่ืนของร่างกาย เม่ือเราน าน้ิวไป

สแกนอาจท าให้เคร่ืองไม่สามารถอ่านได้ นอกจากนั้นยงัท าให้เคร่ืองสแกนสกปรก 

ส่งผลใหเ้คร่ืองสแกนลายน้ิวมือเส่ือมประสิทธิภาพลงดว้ย 
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- เน่ืองจากเทคโนโลยีลายน้ิวมือนั้นเป็นเทคโนโลยีท่ีมีมานานแลว้ จึงท าให้ผูผ้ลิต ผลิต

สินคา้เก่ียวกบัเทคโนโลยีลายน้ิวมือออกมาอย่างหลากหลาย จึงท าให้เกิดความไม่เขา้

กนัของเทคโนโลยลีายน้ิวมือ    

ใบหน้ำ (Face) 

ขอ้ดีขอ้เสียของการระบุบุคคลดว้ยใบหนา้ 
ขอ้ดี 

- มีความเป็นเอกลกัษณ์ 

- สามารถเก็บขอ้มูลไดง่้าย  แมใ้นระยะไกล 

- อุปกรณ์จดัเก็บมีราคาถูก 

- สามารถใชใ้นการระบุบุคคลไดดี้ เช่น  ผูก่้อการร้าย   อาชญากร  และอ่ืน ๆ 

ขอ้เสีย 

- ความกา้วหนา้ และความเช่ียวชาญของแพทยเ์ฉพาะทางท าใหมี้การผา่ตดัเปล่ียนแปลง

ใบหนา้อยา่งง่ายดาย 

- ดว้ยการเก็บขอ้มูลใบหนา้ท าไดง่้าย  จึงท าใหข้อ้มูลใบหนา้ถูกลกัลอบน าไปใช ้  และ

ขอ้มูลอาจถูกเปล่ียนแปลง 

- อาจถูกฟ้องร้องการละเมิดสิทธ์ิส่วนบุคคล 

- ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งเสมอไป เช่น คนท่ีเป็นฝาแฝดบางคู่ยากท่ีจะแยกแยะเฉพาะใบหนา้ 

ม่ำนตำ (Iris) 

ขอ้ดีขอ้เสียของการระบุบุคคลดว้ยม่านตา 
ขอ้ดี 

- มีความเป็นเอกลกัษณ์  และคงทน 

- มีความถูกตอ้งสูง 

- ปลอมแปลงยาก 
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- สายตาจากคนตายจะเส่ือมสภาพเร็วมาก จึงสามารถน ามาใชย้นืยนัการมีชีวติของผูถู้ก

สแกน 

ขอ้เสีย 

- การเก็บขอ้มูลยุง่ยาก  และตอ้งใชเ้วลา 

- ตอ้งการความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลสูงมาก 

- ถูกบดบงัไดอ้ยา่งง่ายดายโดยขนตา  เปลือกตา   เลนส์  และการสะทอ้นจากกระจกตา 

- ผูถู้กเก็บจะรู้สึกวา่มีผลเสียกบัดวงตา 

- ค่าใชจ่้ายการด าเนินการสูง 

- อุปกรณ์มีราคาแพง 

- ตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญในการเก็บขอ้มูล 

จอประสำทตำ (Retina) 

ขอ้ดีขอ้เสียของการระบุบุคคลดว้ยจอประสาทตา 
ขอ้ดี 

- มีความเป็นเอกลกัษณ์  และคงทน 

- มีความถูกตอ้งสูง 

- ไม่สามารถลอกเลียน หรือคดัลอก 

- สายตาจากคนตายจะเส่ือมสภาพเร็วมาก จึงสามารถน ามาใชย้นืยนัการมีชีวติของผูถู้ก

สแกน 

ขอ้เสีย 

- ตอ้งการความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลสูงมาก 

- ผูถู้กเก็บจะรู้สึกวา่มีผลเสียกบัดวงตา 

- ค่าใชจ่้ายการด าเนินการสูง 

- อุปกรณ์มีราคาแพง 

- ตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญในการเก็บขอ้มูล 



56 
 

จมูก (Nose) 

ขอ้ดีขอ้เสียของการระบุบุคคลดว้ยจมูก 
ขอ้ดี 

- เก็บขอ้มูลไดง่้าย   เน่ืองจากป็นส่วนหน่ึงบนใบหนา้ท่ียากจะปกปิด  ซ่อนเร้น และคน

มกัมองขา้ม 

- การศลัยกรรมพลาสติกจมูกสามารถสังเกตไดช้ดัเจน 

- อุปกรณ์จดัเก็บราคาถูก 

ขอ้เสีย 

- สามารถผา่ตดัเปล่ียนแปลงเอกลกัษณ์ไดง่้ายมาก 

ใบหู (Ear-Based) 

ขอ้ดีขอ้เสียของการระบุบุคคลดว้ยใบหู 
ขอ้ดี 

- มีความเป็นเอกลกัษณ์  มีลกัษณะเฉพาะ จึงเหมาะท่ีจะใชใ้นการยนืยนั  หรือระบุตวัตน 

- มีความคงสภาพสูง  ถึงแมอ้ายมุากข้ึน  รูปแบบใบหูก็ยงัคงเดิม เม่ือเทียบกบัใบหนา้ 

- สามารถเก็บขอ้มูลไดง่้าย ในระยะไกล  โดยผูถู้กเก็บไม่มีโอกาศรับรู้ 

- ภาพใบหูมีขนาดเล็กกวา่ใบหนา้  เป็นไปไดท่ี้จะท างานไดเ้ร็วกวา่   ประสิทธิภาพ

มากกวา่  เน่ืองจากใชพ้ื้นท่ีในการจดัเก็บนอ้ยกวา่ใบหนา้ 

- เหมาะกบัการน าไปใชใ้นระบบความมัน่คง  และระบบการเขา้ถึง   

- อุปกรณ์จดัเก็บมีราคาถูก 

ขอ้เสีย 

- สามารถถูกปกปิดดว้ยผม  หมวก  และต่างหู 
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ลำยฝ่ำมือ (Palmprint) 

ขอ้ดีและขอ้เสียของการระบุบุคคลดว้ยลายฝ่ามือ 

ขอ้ดี 

- ลายฝ่ามือมีความเป็นลกัษณะเฉพาะในแต่ละบุคคลและมีการเปล่ียนแปลงนอ้ยมาก 

- ภาพท่ีใชเ้ก็บลายฝ่ามือเป็นภาพท่ีมีความละเอียดต ่า 

- ลายฝ่ามือสามารถจบัภาพโดยสามารถใชอุ้ปกรณ์ capturing device  ท่ีมีตน้ทุนต ่า 

- ลายฝ่ามือประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีมากกวา่ลายน้ิวมือ 

ขอ้เสีย 

- เม่ือเปรียบเทียบเคร่ืองสแกนลายฝ่ามือกบัเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ  เคร่ืองสแกนลายฝ่ามือ

มกัจะมีราคาแพงกวา่เน่ืองจากตอ้งจบัพื้นท่ีท่ีมีขนาดใหญ่กวา่เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ 

- การระบุตวัตนดว้ยลายพิมพฝ่์ามือยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายกวา่ลายพิมพน้ิ์วมือ 

- การระบุตวัตนดว้ยลายพิมพฝ่์ามือไม่สะดวกท่ีจะน าไปใชบ้น Application 

- การระบุบุคคลโดยใชล้กัษณะของลายฝ่ามือระบบตอ้งท าการเปรียบเทียบลกัษณะลายฝ่ามือ

ของผูใ้ชก้บัขอ้มูลลายฝ่ามือทั้งหมดท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูล ถา้ฐานขอ้มูลมีขนาดใหญ่จะท าให้

ระบบชา้ใชเ้วลาในการค านวณมาก 
 

สำรพนัธุกรรม (DNA) 

ขอ้ดีและขอ้เสียของการระบุบุคคลดว้ยสารพนัธุกรรม 

ขอ้ดี 

- นิยมน ามาใชอ้ยา่งมากในทางนิติเวชวทิยา ในการพิสูจน์เอกลกัษณ์ของแต่ละบุคคล 

- ใชร้ะบุบุคคลญาติพี่นอ้งหรือลูกและผูต้อ้งสงสัยวา่เป็นผูก้ระท าความผดิ 

ขอ้เสีย 

- ฝาแฝดไข่ใบเดียวกนัจะมีสารพนัธุกรรมเหมือนกนัทุกประการ  ท าใหไ้ม่สามารถระบุ

บุคคลกบัฝาแฝดไข่ใบเดียวกนัได ้

- การสกดัสารพนัธุกรรมจากเซลค่อนขา้งยาก และค่าใชจ่้ายสูง 

- การตรวจระบุบุคคลดว้ยสารพนัธุกรรม แบบ Automate มีตน้ทุนท่ีสูงกวา่แบบ Manual 
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คลืน่สมอง (Brain Wave) 
ขอ้ดีขอ้เสียของการระบุบุคคลดว้ยคล่ืนสมอง 

ขอ้ดี 

- มีลกัษณะเฉพาะบุคคล ท่ีไมส่ามารถเปล่ียนแปลงได ้

- การระบุบุคคลมีคุณภาพ  มีความแน่นอนสูงมาก 

ขอ้เสีย 

- การศึกษาวจิยัเก่ียวกบัคล่ืนสมองยงันอ้ยอยู ่ยงัอยูใ่นขั้นตอนวจิยั 

- ยงัไม่มีขอ้มูลความมัน่ใจกบัความคงทนถาวรของขอ้มูล เน่ืองจากอยูใ่นช่วงพฒันา 

- ผูถู้กจดัเก็บไม่ใหค้วามร่วมมือ เน่ืองจากกลวัเกิดผลเสียกบัสมอง 

- ยงัไม่มีอุปกรณ์จดัเก็บท่ีทนัสมยั  และยงัไม่ไดน้ ามาใชใ้นเชิงพาณิชย ์

- การเก็บขอ้มูลมีความยุง่ยาก และตอ้งใชเ้วลา 

- ไม่สามารถจดัเก็บขอ้มูลกบัผูเ้สียชีวติ 

หลงัจากไดศึ้กษางานวจิยั   บทความต่างๆ  และขอ้ดี ขอ้เสีย  ท าใหส้ามารถใหเ้กณฑแ์ละเปรียบเทียบ

คุณลกัษณะแต่ละประเภทของชีวมาตรทางกายภาพของร่างกาย ตามตารางท่ี 1 โดย 0 หมายถึง ค่าท่ีนอ้ย

ท่ีสุด  5 หมายถึง ค่าท่ีสูงท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 1  แสดงการเปรียบเทียบคุณลกัษณะแต่ละประเภทของชีวมาตรทางกายภาพของร่างกาย 

ประเภทชวีมาตร

ประสทิธภิาพ

ในการ

แยกแยะที่

ชดัเจน

ความ

แพรห่ลาย

ในการใช้

งาน

ความ

คงทนถาวร

ความยาก

ในการ

ปลอม

แปลง

งา่ยตอ่

การเก็บ

ขอ้มลู

ไดร้บั

การ

ยอมรบั

คา่ใชจ้า่ย

ระดบั

ความ

ปลอดภยั

ลายนิว้มอื 4 5 4 4 3 4 1 3

ใบหนา้ 1 3 3 2 5 3 3 2

มา่นตา 5 1 4 5 3 3 4 5

จอประสาทตา 4 1 3 3 1 3 5 3

จมกู 3 1 3 1 5 2 3 2

ใบหู 3 1 4 4 3 3 3 4

ลายฝ่ามอื 4 4 4 5 3 4 3 4

สารพันธกุรรม 5 2 5 5 2 5 5 5

คลืน่สมอง 4 0 0 5 2 0 1 5
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จากภาพประกอบ 33  แสดงคุณลกัษณะต่างๆของลายน้ิวมือพบวา่ ลายน้ิวมือมีความแพร่หลาย

ในการใช้งานมากท่ีสุด  มีประสิทธิภาพในการแยกแยะ ความคงทนถาวร  มีความยากในการปลอม

แปลง  และการไดรั้บการยอมรับอยูใ่นระดบัดี  ขณะท่ีมีค่าใชจ่้ายในการใชง้านต ่า  ความปลอดภยั และ

การเก็บขอ้มูลอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ภาพประกอบ 33  แสดงการเปรียบเทียบคุณลกัษณะต่างๆของลายน้ิวมือ 
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จากภาพประกอบ 34  แสดงคุณลกัษณะต่างๆของใบหนา้พบวา่ ใบหนา้มีความง่ายในการเก็บ

ขอ้มูลมากท่ีสุด  ความแพร่หลายในการใชง้าน  ความคงทนถาวร  การยอมรับ  และค่าใชจ่้ายอยูใ่นระดบั

ปานกลาง  และเน่ืองจากปัจจุบนัเทคโนโลยีทางดา้นศลัยกรรมความงามมีความกา้วไกล  ท าให้ความ

ยากในการปลอมแปลงและระดบัความปลอดภยัเม่ือใช้ใบหน้าในการระบุตวัตนต ่าไปด้วย  ส าหรับ

ประสิทธิภาพในการแยกแยะใบหนา้ต ่ามาก โดยเฉพาะการระบุตวัตนเพราะขั้นตอนวิธีท่ีใชจ้ะเก่ียวขอ้ง

กบัองค์ประกอบบนใบหนา้ไดแ้ก่ ต าแหน่ง และรูปลกัษณะต่างๆของตา จมูก ปาก แกม้ และเคา้โครง

ใบหน้า  การเก็บข้อมูลจากการจบัภาพใบหน้าหลายๆภาพด้วยกล้อง และเปรียบเทียบกับภาพใน

ฐานขอ้มูล ท าใหก้ารแยกแยะไม่ดีพอ 
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ภาพประกอบ 34  แสดงการเปรียบเทียบคุณลกัษณะต่างๆของใบหนา้ 
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จากภาพประกอบ 35  แสดงคุณลกัษณะต่างๆของม่านตาพบวา่  ม่านตามีประสิทธิภาพในการ

แยกแยะ  มีความยากในการปลอมแปลง และระดบัความปลอดภยัมากท่ีสุด  มีความคงทนถาวร  และ

ค่าใชจ่้ายค่อนขา้งมาก  การเก็บขอ้มูล และการไดรั้บการยอมรับอยู่ในระดบัปานกลาง    ส าหรับความ

แพร่หลายในการใชง้านต ่า  เพราะโดยส่วนใหญ่ขอ้มูลม่านตามกัมาจากการเขา้รับการตรวจสายตา  และ

ยงัไม่มีการเก็บขอ้มูลในฐานขอ้มูลเพื่อการเปรียบเทียบ  
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ภาพประกอบ 35  แสดงการเปรียบเทียบคุณลกัษณะต่างๆของม่านตา 
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จากภาพประกอบ 36  แสดงคุณลกัษณะต่างๆของจอประสาทตาพบว่า  จอประสาทตามี

ประสิทธิภาพในการแยกแยะดี  แต่มีค่าใช้จ่ายสูงมาก  ขณะท่ีมีความคงทนถาวร    มีความยากในการ

ปลอมแปลง  การไดรั้บการยอมรับ  และระดบัความปลอดภยัปานกลาง    ความแพร่หลายในการใชง้าน   

และความง่ายต่อการเก็บข้อมูลอยู่ในระดับต ่า  เน่ืองจากอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูลมีราคาสูง  

จ  าเป็นตอ้งใชผู้มี้ความเช่ียวชาญ   ผูถู้กเก็บขอ้มูลไม่ให้ความร่วมมือเพราะเกรงวา่จะเป็นอนัตรายกบัจอ

ประสาทตา หรือดวงตา  ซ่ึงเป็นอุปสรรคอยา่งมากกบัการเก็บขอ้มูลจอประสาทตา 
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ภาพประกอบ 36  แสดงการเปรียบเทียบคุณลกัษณะต่างๆของจอประสาทตา 
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จากภาพประกอบ 37  แสดงคุณลกัษณะต่างๆของจมูกพบวา่  จมูกเป็นองคป์ระกอบหน่ึงบน

ใบหน้าท่ียากจะปกปิด  จึงไม่ใช่เ ร่ืองแปลกท่ีจะท าให้การเก็บข้อมูลมีความง่ายดายมากท่ีสุด 

เช่นเดียวกบัใบหน้า  แต่มีประสิทธิภาพในการแยกแยะ  ความคงทนถาวร  และค่าใช้จ่ายอยู่ในระดบั

ปานกลาง   การไดรั้บการยอมรับ  และระดบัความปลอดภยัค่อนขา้งต ่า   ขณะท่ีมีความแพร่หลายในการ

ใชง้าน   และความยากในการปลอมแปลงอยูใ่นระดบัต ่ามาก  เช่นเดียวกบัใบหนา้ท่ีจมูกเป็นชีวมาตรซ่ึง

สามารถถูกศลัยกรรมปรับเปล่ียนรูปทรงของจมูกโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญไดอ้ยา่งง่ายดาย 

 

0

1

2

3

4

5

6

ปร
ะส

ิทธิ
ภา

พใ
นก

าร
แย

กแ
ยะ

ที่
ชดั

เจ
น 

คว
าม

แพ
ร่ห
ลา

ยใ
นก

าร
ใช้
งา
น 

คว
าม

คง
ทน

ถา
วร
มา

กที่
สดุ

 

คว
าม

ยา
กใ
นก

าร
ปล

อม
แป

ลง
 

ง่า
ยต

่อก
าร
เก็
บข้

อม
ลู 

ได้
รับ
กา
รย
อม

รับ
 

ค่า
ใช้
จ่า
ย 

ระ
ดบั

คว
าม

ปล
อด

ภยั
 

จมูก 

ภาพประกอบ 37  แสดงการเปรียบเทียบคุณลกัษณะต่างๆของจมูก 
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จากภาพประกอบ 38 แสดงคุณลักษณะต่างๆของใบหูพบว่า  ใบหูเป็นอวยัวะท่ีไม่นิยม

ศลัยกรรมเปล่ียนแปลง  และยากต่อการปลอมแปลง  มีความคงทนถาวร  และระดบัความปลอดภยัสูง

มาก   มีประสิทธิภาพในการแยกแยะไดช้ดัเจน  ง่ายต่อการเก็บขอ้มูล  ไดรั้บการยอมรับ  และค่าใชจ่้าย

อยูใ่นระดบัปานกลาง   แต่มีความแพร่หลายในการใชอ้ยูใ่นระดบัต ่ามาก   
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ภาพประกอบ 38  แสดงการเปรียบเทียบคุณลกัษณะต่างๆของใบหู 
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จากภาพประกอบ 39  เส้นกราฟท่ีแสดงคุณลกัษณะต่างๆของลายฝ่ามือพบวา่  ลายฝ่ามือเป็น

อวยัวะท่ีมีเส้นสายลึกลง  และมีส่วนนูนข้ึนจึงยากต่อการปลอมแปลงมากท่ีสุด  โดยเฉพาะเม่ือ

เปรียบเทียบกบัลายน้ิวมือ  และพบว่าลายฝ่ามือ มีประสิทธิภาพในการแยกแยะได้ชัดเจน   มีความ

แพร่หลายในการใช ้  มีความคงทนถาวร   ไดรั้บการยอมรับ  และระดบัความปลอดภยัสูง   มีความง่าย

ต่อการเก็บขอ้มูล  และค่าใชจ่้ายอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ภาพประกอบ 39  แสดงการเปรียบเทียบคุณลกัษณะต่างๆของลายฝ่ามือ 
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จากภาพประกอบ 40  แสดงคุณลกัษณะต่างๆของสารพนัธุกรรมพบวา่  สารพนัธุกรรมหรือดี

เอ็นเอเป็นชีวมาตรท่ีไม่สามารถปลอมแปลงได้  จึงมีความปลอดภยัในระดบัสูงมาก   มีความคงทน

ถาวร   เป็นท่ียอมรับ  และประสิทธิภาพในการแยกแยะท่ีชดัเจนใช้ในการยืนยนัตวัตนไดแ้น่นอนมาก

ท่ีสุด   แต่มีค่าใชจ่้ายสูงมากเม่ือมีการเก็บขอ้มูลตอ้งมีค่าใชจ่้ายส าหรับสารเคมีต่อรายบุคคล   จึงท าให้

การเก็บขอ้มูล  และความแพร่หลายในการใชง้านค่อนขา้งต ่า  มกัถูกใชใ้นการยนืยนัความเป็นสายโลหิต  

หรือการยนืยนับุคคลท่ีเสียชีวติ    
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ภาพประกอบ 40  แสดงการเปรียบเทียบคุณลกัษณะต่างๆของสารพนัธุกรรม 
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จากภาพประกอบ 41  แสดงคุณลกัษณะต่างๆของคล่ืนสมองพบวา่  คล่ืนสมองเป็นชีวมาตรท่ี

ไม่สามารถปลอมแปลงไดแ้น่นอนเช่นเดียวกบัสารพนัธุกรรม   จึงมีระดบัความปลอดภยัสูงมากเช่นกนั   

ประสิทธิภาพในการแยกแยะท่ีชดัเจนในระดบัดี   การเก็บขอ้มูลยุง่ยากพอควรจึงอยูใ่นระดบัค่อนขา้งต ่า  

แต่มีค่าใชจ่้ายสูงในการเก็บขอ้มูลต ่า  เพราะอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการวดัคล่ืนสมองราคาไม่แพงมาก   อยา่งไร

ก็ตามงานวจิยัเก่ียวกบัการระบุตวัตนดว้ยคล่ืนสมองยงัอยูใ่นช่วงของการพฒันา   ยงัไม่มีการน ามาใชใ้น

เชิงพาณิชย ์ และขอ้เสียท่ีชดัเจนของคล่ืนสมองคือไม่สามารถวดัได้กบัคนเสียชีวิต   จึงยงัไม่มีความ

แพร่หลายในการใชง้าน   การยอมรับ  และยงัไม่มีขอ้มูลความคงทนถาวร      
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ภาพประกอบ 41  แสดงการเปรียบเทียบคุณลกัษณะต่างๆของคล่ืนสมอง 
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ภาพประกอบ 42  แสดงภาพรวมการเปรียบเทียบคุณลกัษณะแต่ละประเภทของชีวมาตร

ทางด้านกายภาพ ได้แก่ ลายน้ิวมือ  ใบหน้า  ม่านตา  จอประสาทตา  จมูก  ใบหู  ลายฝ่ามือ  สาร

พนัธุกรรม  และคล่ืนสมอง  ซ่ึงเม่ือน าขอ้มูลดงักล่าวมาเปรียบเทียบระหวา่งคุณลกัษณะของชีวมาตรใน

แต่ละประเภทจะท าใหไ้ดข้อ้มูล ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 42  แสดงการเปรียบเทียบคุณลกัษณะต่างๆของชีวมาตรแต่ละประเภท 
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จากภาพประกอบ 43  แสดงให้เห็นวา่ความแพร่หลายในการใชง้านของลายน้ิวมือมีมากท่ีสุด 

รองลงมาไดแ้ก่ ลายฝ่ามือ  ใบหน้า  และสารพนัธุกรรม ตามล าดบั  ส าหรับการยอมรับสารพนัธุกรรม

ไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุด  รองลงมาไดแ้ก่ ลายน้ิวมือ และลายฝ่ามือ ท่ีไดรั้บการยอมรับมากเท่ากนั  

คล่ืนสมองไม่ไดรั้บการยอมรับเลย  เน่ืองจากยงัอยู่ในระหว่างการวิจยั  และยงัไม่มีการน าออกใช้ใน

ภาครัฐ  และในเชิงพาณิชย ์  ขณะเดียวกนัในประเด็นคุณลกัษณะของค่าใช้จ่ายจะเห็นว่าลายน้ิวมือมี

ค่าใชจ่้ายต ่าท่ีสุด  เช่นเดียวกบัคล่ืนสมองท่ีใชอุ้ปกรณ์ตรวจวดัคล่ืนสมองง่ายๆเพียงตวัเดียว 
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เปรียบเทียบความแพร่หลาย  การยอมรับ และค่าใช้จ่ายใน 

แต่ละประเภทชีวมาตร 

ความแพร่หลายในการใช้งาน 

ได้รับการยอมรับ 

ค่าใช้จ่าย 

ภาพประกอบ 43  แสดงการเปรียบเทียบความแพร่หลาย  การยอมรับ และ
ค่าใชจ่้ายในแต่ละประเภทชีวมาตร 
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จากภาพประกอบ 44  แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการยอมรับของม่านตา  และสาร

พนัธุกรรมมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  รองลงมาไดแ้ก่ ลายน้ิวมือ  จอประสาทตา  ลายฝ่ามือ  และคล่ืน

สมองท่ีมีประสิทธิภาพในการแยกแยะดีเท่ากนั  ส าหรับความแพร่หลายในการใช้งานของลายน้ิวมือมี

มากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ลายฝ่ามือ  ใบหนา้  และสารพนัธุกรรม ตามล าดบั   
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เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการแยกแยะ และความแพร่หลายใน 

แต่ละประเภทชีวมาตร 

ประสิทธิภาพในการแยกแยะท่ีชดัเจน 

ความแพร่หลายในการใช้งาน 

ภาพประกอบ 44  แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการแยกแยะ และ 
ความแพร่หลายในแต่ละประเภทชีวมาตร 
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จากภาพประกอบ 45  แสดงให้เห็นวา่ความแพร่หลายในการใชง้านของลายน้ิวมือมีมากท่ีสุด  

รองลงมาไดแ้ก่ ลายฝ่ามือ  ใบหนา้  และสารพนัธุกรรม ตามล าดบั  ส าหรับคุณลกัษณะความคงทนถาวร

สารพนัธุกรรมมีความคงทนถาวรมากท่ีสุด  โดยลายน้ิวมือ  ม่านตา  ใบหู  และลายฝ่ามือมีความคงทน

ถาวรมากรองลงมา      ขณะเดียวกนัการยอมรับสารพนัธุกรรมไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุด  รองลงมา

ไดแ้ก่ ลายน้ิวมือ และลายฝ่ามือ ท่ีไดรั้บการยอมรับมากเท่ากนั  คล่ืนสมองยงัไม่ไดรั้บการยอมรับเลย  

เน่ืองจากยงัอยูใ่นระหวา่งการวจิยั  และยงัไม่มีการน าออกใชใ้นเชิงพาณิชย ์   
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เปรียบเทียบความแพร่หลาย ความคงทนถาวร และการยอมรับใน 

แต่ละประเภทชีวมาตร 

ความแพร่หลายในการใช้งาน 

ความคงทนถาวรมากท่ีสดุ 

ได้รับการยอมรับ 

ภาพประกอบ 45  แสดงการเปรียบเทียบความแพร่หลาย  ความคงทนถาวร 
และการยอมรับในแต่ละประเภทชีวมาตร 
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บทที ่5 
 

สรุป อภิปรำย และข้อเสนอแนะ 
 

5.1   สรุปผลกำรวจิัย 
  บทความวิจยัน้ีไดน้ าเสนอการวิเคราะห์เปรียบเทียบการระบุตวัตนโดยการใช้ลกัษณะเฉพาะ

ทางกายภาพของร่างกาย  เพื่อช่วยท าให้การระบุตวัตนมีประสิทธิภาพ  และมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน 

เน่ืองจากชีวมาตรเป็นส่ิงท่ีติดมากับบุคคลตั้งแต่เกิดยากท่ีจะปลอมแปลง  และจากการศึกษาข้อมูล

วิเคราะห์เปรียบเทียบชีวมาตรท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะทางกายภาพจ านวน 9 ประเภท ไดแ้ก่ ลายน้ิวมือ  

ใบหนา้  ม่านตา  จอประสาทตา  จมูก  ใบหู  ลายฝ่ามือ  สารพนัธุกรรม  และคล่ืนสมอง  ท าให้สามารถ

สรุปขอ้ดีและขอ้เสียของการระบุตวัตนโดยการใช้ลกัษณะเฉพาะทางกายภาพแต่ละประเภทไดด้งัน้ี  

ขอ้ดีของลายน้ิวมือคือ ลายน้ิวมือจะไม่มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบตั้งแต่แรกเกิด  จนถึงกระทัง่วนัตาย แต่

อาจมีการเปล่ียนขนาดตามขนาดร่างกาย   ลายน้ิวมือมีรูปแบบเฉพาะในแต่ละบุคคล จึงเป็นคุณสมบติัท่ี

ส าคญัในการระบุตวัตนได้เป็นอย่างดี  ทั้ งยงัมีความสะดวกในการเก็บและการใช้ขอ้มูลลายน้ิวมือ  

เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีติดตวัเราตลอดเวลา   รวมทั้งเทคโนโลยีลายน้ิวมือใช้พื้นท่ีในการจดัเก็บขอ้มูลน้อย

กว่าเทคโนโลยีไบโอเมตริกดา้นอ่ืน ๆ   บริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือพฒันารูปแบบเคร่ืองท่ีมี

ขนาดเล็ก  ประหยดัไฟ และเทคโนโลยีปัจจุบนัท่ีทนัสมยัท าให้สามารถน าเคร่ืองสแกนไปประยุกตใ์ช้

บนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้สะดวก เช่น แลปทอป โทรศพัท์มือถือ พีดีเอ และแฮนด้ีไดร์ฟเป็นตน้ ท าให้

สามารถสร้างทางเลือกใหก้บัลูกคา้ไดม้าก  อยา่งไรก็ตามการระบุตวัตนดว้ยลายน้ิวมือก็มีขอ้เสียอาจถูก

ลอบเก็บขอ้มูลขณะใช้ และน าไปปลอมแปลงได ้ จึงยงัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชร่้วมกบัส่ิงท่ีสามารถ

ระบุตวัตนอ่ืนๆ เช่นรหสัผา่น หรือ หมายเลย PIN   คนบางกลุ่มยงัมีความเช่ือวา่ การใชล้ายน้ิวมือในการ

ระบุตวับุคคลนั้นเหมือนตนเป็นอาชญากร ส่งผลให้เทคโนโลยีลายน้ิวมือนั้นไม่เป็นท่ีแพร่หลายในบาง

พื้นท่ีบางประเทศ   น้ิวมือเป็นส่วนท่ีสกปรกง่ายกว่าส่วนอ่ืนของร่างกาย เม่ือน าน้ิวมือไปสแกนอาจท า

ให้เคร่ืองไม่สามารถอ่านได้  และยงัท าให้เคร่ืองท่ีถูกใช้งานเส่ือมประสิทธิภาพลงด้วย   ขอ้ดีของ

ใบหนา้คือ ใบหนา้เป็นชีวมาตรท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์  สามารถเก็บขอ้มูลไดง่้าย  แมจ้ะอยูใ่นระยะไกล   

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดัเก็บมีราคาถูก เน่ืองจากเป็นกลอ้งถ่ายรูปธรรมดาก็สามารถท างานได ้ จึงสามารถ

 



73 
 

ใชใ้นการระบุบุคคลประเภทผูก่้อการร้าย  และอาชญากรไดดี้   ขณะเดียวกนัความกา้วหน้า และความ

เช่ียวชาญของแพทยเ์ฉพาะทางท าใหมี้การผา่ตดัเปล่ียนแปลงใบหนา้อยา่งง่ายดาย  การเก็บขอ้มูลใบหนา้

ท าไดง่้าย  จึงท าให้ขอ้มูลใบหนา้ถูกลกัลอบน าไปใช้   และขอ้มูลอาจถูกเปล่ียนแปลง  หรือกรณีคนท่ี

เป็นฝาแฝดบางคู่ยากท่ีจะแยกแยะเฉพาะใบหนา้เหล่าน้ีเป็นขอ้เสียของการระบุตวัตนดว้ยใบหนา้   ขอ้ดี

ของม่านตาคือ  ม่านตาของมนุษยมี์ความเป็นเอกลกัษณ์  คงทน มีความถูกตอ้งสูง  และปลอมแปลงยาก

มาก  ในขณะเดียวกนัสายตาจากคนตายจะเส่ือมสภาพเร็วมาก จึงสามารถน าประโยชน์ในประเด็นน้ีมา

ใช้ยืนยนัการมีชีวิตของผูถู้กสแกนไดอ้ย่างดี  ส าหรับขอ้เสียของม่านตา  การเก็บขอ้มูลม่านตายุ่งยาก  

และตอ้งใชเ้วลา  การจะเก็บขอ้มูลม่านตาจ าเป็นตอ้งการความร่วมมือจากผูถู้กจดัเก็บ  ขณะจดัเก็บขอ้มูล

อาจมีปัญหาจากการถูกบดบงัไดอ้ยา่งง่ายดายโดยขนตา  เปลือกตา   เลนส์  และการสะทอ้นจากกระจก

ตา  ผูถู้กจดัเก็บมกัจะรู้สึกวา่การเก็บขอ้มูลม่านตามีผลเสียกบัดวงตา  อุปกรณ์ท่ีใชก้็มีราคาแพง มีผลให้

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสูง  และตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญในการเก็บขอ้มูล     ขอ้ดีของการใชเ้ทคนิคการ

ระบุตวัตนด้วยจอประสาทตา  จอประสาทตามีความเป็นเอกลกัษณ์  คงทน  มีความถูกตอ้งสูง  ไม่

สามารถลอกเลียน หรือคดัลอกจอประสาทตา และเช่นเดียวกบัม่านตาท่ีมีขอ้ดีคือ สายตาจากคนตายจะ

เส่ือมสภาพเร็วมาก จึงสามารถน ามาใช้ยืนยนัการมีชีวิตของผูถู้กสแกน   ขอ้เสียของการใชเ้ทคนิคการ

ระบุตวัตนดว้ยจอประสาทตาจะเหมือนกบัขอ้เสียของการใช้เทคนิคการระบุตวัตนดว้ยม่านตา   ขอ้ดี

ของการระบุตวัตนโดยการใชล้กัษณะเฉพาะของจมูก  คือ  การเก็บขอ้มูลลกัษณะจมูกท าไดง่้าย   เน่ือง

จากป็นส่วนหน่ึงบนใบหนา้ท่ียากจะปกปิด  ซ่อนเร้น และคนมกัมองขา้ม   การท่ีคนๆหน่ึงท าศลัยกรรม

พลาสติกจมูกสามารถสังเกตได้ชัดเจน  ซ่ึงท าให้เข้าใจถึงความผิดเพี้ ยนในการอ่านข้อมูลได ้ 

ขณะเดียวกันอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลก็มีราคาถูก    แต่เน่ืองจากปัจจุบนัการผ่าตดัศัลยกรรม

เปล่ียนแปลงเอกลกัษณ์ของจมูกท าไดง่้ายซ่ึงถือว่าเป็นขอ้เสียท่ีส าคญั  เน่ืองจากอาจมีผูท่ี้ตั้งใจปิดบงั

ตัวตน  หรือลอกเลียนเพื่อการท าอาชญากรรมต่างๆได้    ข้อดีของการระบุตัวตนโดยการใช้

ลกัษณะเฉพาะของใบหู   ใบหูมีความเป็นเอกลกัษณ์  มีลกัษณะเฉพาะ จึงเหมาะท่ีจะใช้ในการยืนยนั  

หรือระบุตวัตน   มีความคงสภาพสูง  ถึงแมอ้ายุมากข้ึน  รูปแบบใบหูก็ยงัคงเดิม เม่ือเทียบกบัใบหน้า   

สามารถเก็บขอ้มูลไดง่้ายในระยะไกลโดยผูถู้กเก็บไม่มีโอกาสรับรู้   ภาพใบหูมีขนาดเล็กกว่าใบหน้า  

จึงท าให้ประมวลผลไดเ้ร็วกวา่   ประสิทธิภาพมากกวา่  ดว้ยความละเอียดท่ีน้อยกวา่   ท าให้เหมาะกบั

การน าไปใชใ้นระบบความมัน่คง  และระบบการเขา้ถึง   รวมทั้งอุปกรณ์จดัเก็บก็มีราคาถูก   ขอ้เสียของ

ใบหูได้แก่ ใบหูสามารถถูกปกปิดดว้ยผม  หมวก  และต่างหู  ท าให้เป็นอุปสรรคขณะเก็บขอ้มูลได ้  
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ขอ้ดีของการระบุบุคคลโดยใชล้กัษณะของลายฝ่ามือ    ลายฝ่ามือของคนเรามีความเป็นลกัษณะเฉพาะ

ในแต่ละบุคคลและมีการเปล่ียนแปลงนอ้ยมาก  ภาพท่ีใชจ้ดัเก็บก็ไม่จ  าเป็นตอ้งมีคุณภาพสูง    ลายฝ่า

มือจึงสามารถจบัภาพโดยสามารถใช้อุปกรณ์ capturing device  ท่ีมีต้นทุนต ่า  และลายฝ่ามือ

ประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีมากกว่าลายน้ิวมือ   ขอ้เสียของลายฝ่ามือ การระบุตวัตนด้วยลายพิมพฝ่์ามือไม่

สะดวกท่ีจะน าไปใชบ้น แอปพลิเคชัน่โดยเฉพาะโมบาย เน่ืองจากการระบุบุคคลโดยใชล้กัษณะของลาย

ฝ่ามือระบบต้องท าการเปรียบเทียบลักษณะลายฝ่ามือของผูใ้ช้กับทั้งหมดท่ีอยู่ในฐานข้อมูล ถ้า

ฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่จะท าให้ระบบช้า ในขณะเดียวกันเคร่ืองสแกนลายฝ่ามือมกัจะมีราคาแพง

เน่ืองจากตอ้งใช้พื้นท่ีขนาดใหญ่กว่าเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ  และการระบุตวัตนดว้ยลายพิมพ์ฝ่ามือยงั

ไม่เป็นท่ีแพร่หลายเท่าลายพิมพน้ิ์วมือ   ขอ้ดีของการระบุบุคคลดว้ยสารพนัธุกรรม นิยมน ามาใช้เป็น

อย่างมากในทางนิติเวชวิทยา ในการพิสูจน์เอกลกัษณ์ของแต่ละบุคคล   การตรวจระบุบุคคลดว้ยลาย

พิมพส์ารพนัธุกรรมแบบ Manual นิยมใชร้ะบุบุคคลญาติพี่นอ้งหรือลูก  หรือผูต้อ้งสงสัยท่ีเป็นผูก้ระท า

ความผิด ส าหรับขอ้เสียของการระบุบุคคลดว้ยสารพนัธุกรรม ในการพิสูจน์เอกลกัษณ์ฝาแฝดไข่ใบ

เดียวกันจะมีสารพนัธุกรรมเหมือนกันทุกประการ ท าให้ไม่สามารถระบุบุคคลได้  การสกัดสาร

พนัธุกรรมจากเซลค่อนขา้งยาก  ถา้ตอ้งการตรวจระบุบุคคลดว้ยลายพิมพส์ารพนัธุกรรมแบบ Automate 

จะยิ่งมีต้นทุนท่ีสูงกว่าแบบ Manual    ข้อดีของการระบุบุคคลด้วยคล่ืนสมอง   คล่ืนสมองมี

ลกัษณะเฉพาะบุคคลท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้  การระบุบุคคลจึงมีคุณภาพ  มีความแน่นอนสูงมาก  

ในขณะเดียวกนัการระบุบุคคลดว้ยคล่ืนสมองก็มีขอ้เสีย ไดแ้ก่  การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัคล่ืนสมองยงันอ้ย

อยู่ ยงัอยู่ระหว่างขั้นตอนวิจยั  จึงยงัไม่มีขอ้มูลความมัน่ใจกบัความคงทนถาวรของขอ้มูล ผูถู้กจดัเก็บ

เองมกัไม่ให้ความร่วมมือ  เน่ืองจากเกรงว่าจะมีผลกระทบกบัสมอง ยงัไม่มีอุปกรณ์จดัเก็บท่ีทนัสมยั 

และยงัไม่ไดน้ ามาใชใ้นเชิงพาณิชย ์ พร้อมทั้งการเก็บขอ้มูลมีความยุ่งยากตอ้งใชเ้วลา และไม่สามารถ

จดัเก็บขอ้มูลกบัผูเ้สียชีวติ 

 

5.2   อภิปรำย 
 จากขอ้มูลสรุปการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการแยกแยะ ความแพร่หลายในการใชง้าน ความ
คงทนถาวร  ความยากในการปลอมแปลง ความง่ายต่อการเก็บขอ้มูล การได้รับการยอมรับ  ค่าใช้จ่าย 
และระดบัความปลอดภยั  รวมถึงการสรุปขอ้ดีขอ้เสียของการวิเคราะห์เปรียบเทียบเทคนิคการระบุตวัตน
โดยการใชล้กัษณะเฉพาะทางกายภาพของร่างกาย  พบวา่ค่าคะแนนของการระบุตวัตนดว้ยลายน้ิวมือมีค่า
คะแนนดีมาก และดี มีค่าคะแนนของค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 1 หมายถึงค่าใชจ่้ายของอุปกรณ์และการ
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ด าเนินการต ่ามากท่ีสุด ค่าคะแนนของการจดัเก็บเท่ากบั  3 เน่ืองจากยงัคงตอ้งการความร่วมมือจากผูถู้ก
เก็บ  รวมถึงเม่ือลายน้ิวมือสกปรกยอ่มมีผลกบัการเก็บและการอ่านขอ้มูล  อยา่งไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบ
กบัการระบุตวัตนโดยการใช้ลกัษณะเฉพาะทางกายภาพของร่างกายประเภทอ่ืนๆ สามารถสรุปได้ว่า
เทคนิคการระบุตัวตนด้วยลายน้ิวมือมีคุณลักษณะหลายคุณลักษณะท่ีบ่งบอกว่าลายน้ิวมือมีความ
เหมาะสมและยงัคงถูกใชใ้นการระบุตวัตนมากท่ีสุด  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาการระบุบุคคลดว้ยไบโอ
เมตริกซ์ (ส ารวน เวียงสมุทร, 2555)  การระบุตวัตนดว้ยลายน้ิวมือมีค่าใชจ่้ายต ่า และใชอ้ยา่งแพร่หลาย 
(Rupinder Saini and Narinder Rana,2014) ขณะเดียวกนัยงัมีความง่ายต่อการใชง้าน (C.B. Tatepamulwar 
and V. P. Pawar,2014)     ส าหรับเทคนิคการระบุตวัตนโดยการใช้คล่ืนสมองยงัอยู่ระหว่างการวิจยั  
อยา่งไรก็ตามควรมีการวจิยัใหเ้กิดการยอมรับมากข้ึน   
 

5.3   ข้อเสนอแนะ 
 การวจิยัน้ีกล่าวถึงการระบุตวัตนดว้ยชีวมาตรโดยการใชล้กัษณะเฉพาะทางกายภาพของร่างกาย    
ซ่ึงในอนาคตอาจมีการวจิยัการใชล้กัษณะเฉพาะทางกายภาพของร่างกายอ่ืนๆท่ีมีประสิทธิภาพ  มีความ
แพร่หลาย  มีค่าใช้จ่ายต ่า  เหมาะท่ีจะน ามาใช้งานมากกว่าเพิ่มเติม  และจะเป็นขอ้มูลส าหรับนกัวิจยั
ใหม่ท่ีจะน ามาใชอ้า้งอิงมากข้ึนได ้
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