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Nowadays, Internet security technology has helped ease the human workload and greatly propel
the national economic system, because the crime problems occurring on a daily basis are numerous and
varied. Humans have tried to invent high technology to protect the security of property and important
information, both personal and organization, to be most stable and technology that can answer this problem
well is Biometric Technology. Which is considered as the most accepted security innovation at this time,
but there may be a risk of privacy violations as well. If public or private organizations are using biometrics
technology to store too many sensitive data such as fingerprints, Pictures, face recognition, signature,
retina, iris, DNA (etc.). Biometrics Technology means the concept of adopting medical biotechnology and
computer technology integrated In order to specify or specify personal characteristics, both physical and
behavior, such as fingerprints, Pictures, palms, iris, face, voice, DNA signature, etc. to use in many
activities, such as Identification card, Passport preparation, Mobile phone SIM registration etc.
Keywords : Biometrics Technology, Internet security, Privacy violations, Computer Crime.
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การพิสูจน์ตวั ตนด้วยเทคโนโลยีชีวมาตรกับความเสียงในการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
สุพล พรหมมาพันธุ์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปัจจุบนั เทคโนโลยีรกั ษาความมันคงปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต ได้ช่วยแบ่งเบาภาระงานของมนุ ษย์ และช่วยขับเคลือน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศชาติได้เป็ นอย่างมาก เนืองด้วยปัญหาอาชญากรรมทีเกิดขึนในแต่ละวันมีมากมายหลากหลายรูปแบบ
มนุ ษย์จึงได้พยายามคิดค้นเทคโนโลยีชนสู
ั ง เพือปกป้ องรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน และข้อมูลสําคัญทังส่วนบุคคล
และองค์กรไว ้ให้มันคงทีสุด และเทคโนโลยีทสามารถตอบโจทย์
ี
นีได้อย่างดี คือเทคโนโลยีชวี มาตร (Biometrics Technology)
ซึ งนับว่าเป็ นสุ ดยอดนวัตกรรมการรักษาความปลอดภัยทีได้รบั การยอมรับมากทีสุ ดในเวลานี แต่อาจมีความเสี ยงต่อการ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้เช่นกัน หากองค์กรภาครัฐหรือเอกชนมีการใช้เทคโนโลยีชวี มาตรจัดเก็บข้อมูลทีละเอียดอ่อนหลายชนิด
มากเกินไป เช่น ลายพิมพ์นิวมือ ภาพ่าย การจดจําใบหน้า ลายเซ็น เรตินา ม่านตา ดีเอ็น (DNA) เป็ นต้น เทคโนโลยีชวี มาตร
(Biometrics Technology) หมายถึง แนวคิดการนําเอาเทคโนโลยีด ้านชีวภาพทางการแพทย์ และเทคโนโลยีด ้านคอมพิวเตอร์มา
บูรณาการเข้าด้วยกัน เพือใช้กาํ หนดหรือระบุคณ
ุ ลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลทังด้านกายภาพ และพฤติกรรม ได้แก่ ลายพิมพ์นิวมือ
ภาพถ่าย ฝ่ ามือ ม่านตา ใบหน้า เสียงพูด ลายเซ็น ดีเอ็นเอ เป็ นต้น เพือใช้ประโยชน์ในกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การทําบัตรประจําตัวประชาชน การจัดทําหนังสือเดินทาง การลงทะเบียนซิมโทรศัพท์มอื ถือ เป็ นต้น
คําสําคัญ : เทคโนโลยีชีวมาตร, ความมันคงปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต, การละเมิดสิทธิสว่ นบุ คคล, อาชญากรรมคอม
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และมีปญั หาเรืองการบํารุงรักษา โดยในต่างประเทศทีมีอากาศ
หนาวจะเกิดไฟฟ้ าสถิตย์ทาํ ลายเซ็นเซอร์ได้ ขณะทีระบบแสง
จะทนกว่าและมีคุ ณสมบัติรวมของเทคโนโลยีอื นมาไว ด้ ว้ ย
หลักการทํางานของเซ็นเซอร์แสง คื อการสะท้อนกลับหมด
ของแสงด้วยการอาศัยแสงสีแดงส่องลายนิ วมือทีวางอยู ่บน
เลนส์สะท้อนกลับ ตัวหัวเซ็นเซอร์เช่นเดียวกับการใช้นิ วจับ
แก้วทีมี นาอยู
ํ ่ ภายใน ซึ งการสะท้อนของแสงทําให้เรามอง
ลายนิวมือได้อย่างชัดเจน
ผลสรุปทางวิทยาศาสตร์กล่าวว่า มนุ ษย์ชาติจาํ นวน
ลา้ นคน เมือผ่านมาเป็ นระยะเวลา
ปี จะมีโอกาส
ทีลายนิวมือซํากันเพียง คู่ ในส่วนของทารกเมืออยูใ่ นครรภ์
มารดาเป็ นเวลา เดื อน ก็ มี ล ายนิ วมื อเป็ นของตัว เอง
ครันเมือโตใหญ่ขนเป็
ึ นผู ใ้ หญ่ลายนิวมือก็ไม่ได้เปลียนแปลง
เมื อพบอุบตั ิ เหตุกบั ลายนิ วมื อร่ างกายก็จะซ่ อมแซมส่ ว นที
สึกหรอได้ ดังนัน ธรรมชาติของลายนิวมือจึงเป็ นเอกลักษณ์
ของแต่ละบุคคล ซึงเป็ นทียอมรับของนานาชาติต่อความเป็ น
เอกลักษณ์ของลายนิวมือ
ลักษณะการทํางานของเทคโนโลยีชีวมาตร (Biometrics Technology) นัน จะมีการแปลคุณลักษณะเฉพาะ
ส่วนบุคคลผ่านเขา้ ไปทางอุปกรณ์นาํ เข้าข้อมูล (Input) และ
แปลงเป็ นรหัสดิจิทลั เพือทําการเปรียบเทียบกับรหัสดิจิ ทลั
ทีถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ ถ้ารหัสดิจิทลั ในคอมพิวเตอร์
นั นไม่ ส ัมพันธ์ กบั (Match) รหัสคุ ณลักษณะส่ วนบุ คคล
คอมพิ ว เตอร์ น ั นก็ จ ะปฏิ เ สธการเข้า ถึ ง ข้อมู ล นั นทัน ที
เทคโนโลยีชวี มาตรทีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบนั
มีหลายประเภท ในหนังสือของการี บี เซลลี(3) (Gary B. Shelly)
ได้เขียนเอาไว ้คือ เครืองสแกนลายพิมพ์นิวมือ, ระบบเครือง
จดจําใบหน้า, เครืองพิมพ์ลายเส้นบนฝ่ ามือ, ระบบการพิสูจน์
หรือจดจําเสียง, ระบบการตรวจพิสูจน์ลายเซ็น, ระบบการจดจํา
ม่านตา, ระบบการพิสูจน์ดเี อ็นเอ (DNA) ซึงมีรายละเอียดดังนี
คื อ : ( ) เครื องสแกนลายพิ ม พ์ นิ วมื อ (Fingerprint
Scanner) ซึงราคาปัจจุบนั ประมาณ ดอลล่าร์สหรัฐ โดย
สามารถนําเอาเทคโนโลยีนีไปใช้ภายในบ้าน หรือในธุรกิจขนาด
เล็ก บางบริษ ทั ซื อเครืองคอมพิวเตอร์ชนิ ดทีมีเครืองพิมพ์
ลายนิ วมือติ ดกับแป้ นพิ มพ์ม าด้วย เพื อให้พนักงานพิ มพ์
ลายนิวมือแทนการเขา้ ชือผู ใ้ ช้ (User Name) และรหัสผ่าน
(Password) ก่อนเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์, โน้ตบุค๊ คอมพิวเตอร์
หรื อแม้กระทังการเข้าสู่ เว็บไซต์ ตามร้านขายของชํา และ
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ร้านขายปลีก ในปัจจุ บนั มีการนําเอาเครืองสแกนลายพิมพ์
นิวมือเข้าไปใช้กนั เป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะเกียวกับเรืองการ
ชําระเงิน ไม่วา่ ลูกค้าจะอยูท่ ไหน
ี ลูกค้าสามารถผ่านการพิมพ์
ลายนิ วมือลงบนเครืองพิมพ์ลายนิ วมือ เสร็จแล ว้ ก็จ ะมีการ
เชื อมโยงไปในเรื องทฤษฎีการเลือกชําระเงินว่าผู ใ้ ช้เลือกใช้
รูปแบบไหน ซึงระบบจะมีการตรวจสอบบัญชีของลูกค้า รวมทัง
สินเชือบัตรเครดิตของลูกค้าได้ดว้ ย

รูปภาพที และรูปภาพที เครืองสแกนลายนิวมือตรวจสอบ
การพิ สู จน์ ต ัว ตนของนั ก ท่ อ งเที ยว การตรวจจับใบหน้ า
การสแกนลายพิมพ์นิวมือ และการสแกนม่านตา (Iris) เพือ
การทําธุรกรรมด้านการเงิน เช่ น บัตร ATM (Gary B. Shelly
2007:567)
( ) ระบบเครื องจดจํา ใบหน้า (A Face Recognition
Systems) โดยระบบจะดึงรู ปภาพของใบหน้า และทําการ
เปรียบเทียบกับรู ปภาพจริงของผู ใ้ ช้ทีถูกต้องตามกฎหมาย
ระบบการจดจําใบหน้านี ถูกพัฒ นาขึนมาใช้เพื อรักษาความ
ปลอดภัยของผูท้ เดิ
ี นเข ้าออกในห ้องทํางาน, การดําเนินการกับ
ผูก้ ระทําผิดทางกฎหมาย, การตรวจตรารักษาความปลอดภัย
และใช้จดจํา ใบหน้าของบุ คคลที ผ่ านเข้าออกตามสนามบิน
เพือป้ องกันความปลอดภัย เครืองโน้ตบุค๊ คอมพิวเตอร์บางชนิด
ใช้เทคโนโลยีนี เพื อรักษาความปลอดภัยของคอมพิ วเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถทํางานได้หากผู ้ใช้คนนันไม่มี
สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย เทคโนโลยีนีมีความชาญฉลาดมาก
มันสามารถทีจะจดจําคนได้ทังคนทีสวมแว่นตา และไม่ได้สวม
แว่นตา คนทีไปทําศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าหรือคนทีสวมใส่
เครืองประดับ และแม้กระทังคนทีปรับเปลียนทรงผมใหม่ หรือ
ใส่ ว ิกผมปลอมก็ ตาม ( ) เครื องพิ ม พ์ลายเส้น บนฝ่ ามื อ
(A Hand Geometry) อุปกรณ์ชนิดนี จะทําการวัดสัณฐาน
และขนาดของเส้นลายมือบนฝ่ ามือของแต่ละบุคคล ซึงจะมี
ลายเส้นทีแตกต่างกันไป ราคาของเครืองสแกนพิมพ์ลายฝ่ ามือ
นี ราคาประมาณ , ดอลล่าร์สหรัฐ บางองค์กรหรือบาง
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มหาวิทยาลัย ใช้อุปกรณ์ชนิดนีเพือลงเวลาการเข ้าทํางานของ
พนักงาน ซึงเป็นเสมือนระบบการรักษาความปลอดภัยไปในตัว
ใช้ตรวจสอบนักศึกษาทีเข้าไปใช้ห ้องสันทนาการหรือแม้กระทัง
ในสถานทีรับเลียงเด็ก และโรงพยาบาลก็ใช้เทคโนโลยีนสํี าหรับ
ตรวจสอบผู ป้ กครองทีมารับเด็กและบุตรของตน (http://
news.bbc.co.uk) (4) ระบบการพิ สู จน์ หรื อจดจํา เสี ยง
(A Voice Verification System) ระบบนีจะทําการเปรียบ
เทียบเสียงพู ดสดจริงกับรู ปแบบของเสียงทีถูกจัดเก็บเอาไว ้
ว่าตรงกันหรือไม่ บางองค์กรใช้เทคโนโลยีนี ลงเวลาการเข้า
ทํางาน และมีอกี หลายบริษทั ใช้เทคโนโลยีนีในการเข้าถึงแฟ้ ม
ข้อมู ลและเครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ที เสี ยงต่ อความเสี ยหาย
ได้ง่ายหรื อแฟ้ มข้อมู ลที เป็ นความลับขององค์ กร สถาบัน
การเงินบางแห่งใช้เพือรักษาความปลอดภัยเกียวกับการประมวล
รายการทางธุ รกิจ ของธนาคารผ่ านโทรศัพท์ (Telephone
Banking) (5) ระบบการตรวจพิสูจน์ลายเซ็น (A Signature
Verification System) เทคโนโลยีนี ใช้การจดจํา รู ปร่ าง
เส้นสายลายเซ็นซึงเซ็นโดยใช้ปากกาพิเศษหรือปากกาสําหรับ
รับข้อมูลเข้าสู่ คอมพิวเตอร์ (Tablet) โดยจะวัดจากแรงกด
และอารมณ์ในการเซ็น ( ) ระบบการจดจําม่านตา (Iris Recognition System) เป็ น ระบบรักษาความปลอดภัยที มี
ประสิทธิภาพสู งมาก โดยจะมีกล้องสําหรับถ่ายรูปม่านตาของ
คน และอ่ านจดจํา บัน ทึกเปรี ยบเทียบรู ปแบบของม่ านตา
ทีถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกับการพิมพ์ลายนิวมือ
ระบบการจดจําม่านตามีราคาแพงมาก ส่วนใหญ่มกั ใช้ในการ
รักษาความปลอดภัยในหน่ วยงานของรัฐ บาล ในกองทัพ
รวมถึ ง สถาบัน ทางด้านการเงิน ในมลรัฐ เท็ กซัส มี การใช้
เทคโนโลยีนี ในการทําบัตร ATM ให้กบั ลู กค้าและสามารถ
เบิกถอนเงินสดได้อย่างรวดเร็ว ( ) ระบบการพิสูจน์ดเี อ็นเอ
(DNA) ในหน่ วยงาน งานเทคนิ คการแพทย์ โรงพยาบาล
ค่ายบางระจัน(4) ได้อธิบายเกียวกับดีเอ็นเอไว้ว่า DNA ย่อมา
จาก Deoxyribonucleic Acid ซึงเป็ นสารพันธุกรรม ซึงพบ
อยู ่ในนิวเคลียสของเซลล์ทกุ เซลล์ในร่างกาย DNA ทีอยู ่ใน
นิวเคลียสจะได้รบั ถ่ายทอดครึงหนึงมาจากพ่อและอีกครึงหนึง
จากแม่ DNA จะไม่ ซากั
ํ นยกเว น้ ในกรณี แฝดทีมาจากไข่
และอสุจิตวั เดียวกันหรือทีเรียกว่าแฝดแท้นนเอง
ั
และพีน้อง
พ่อแม่ เดียวกันก็จะไม่มี DNA ทีไม่เหมือนกันด้วย เรานํา
เอาความไม่เหมือนกันนีเอามาใช้ประโยชน์ทางด้านนิติเวชได้
ซึงนิยมกันเอามาใช้ในการพิสูจน์ตวั บุคคลนันเอง ทีนี เราจะ
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รู ไ้ ด้อย่างไรว่าใครเป็ นใคร ประการแรกเราต้องเก็บตัวอย่าง
DNA ของผู ้ทีต้องการจะพิสูจน์เสียก่อน ซึงสามารถเก็บตัวอย่าง
ได้หลายชินส่วน เช่น เลือด เนือเยือ, กระดูก, เส้นผม หรือ
แม้แต่ฟนั จากนันเราก็เก็บตัวอย่าง DNA จากพ่อและแม่
มาทํา การ Match ข้อ มู ล หรื อ การเที ย บข้อ มู ลนั นเอง
ตรวจวิ เคราะห์ DNA สิ งสิ งตรวจที นิ ยมคื อ เลือดครบ
ส่วนเจาะใส่สารกันเลือดแข็ง (EDTA BLOOD) ส่วนของ DNA
ทีนํามาทําการศึกษาวิเคราะห์ ได้แก่ ( ) Chromosomal DNA
หรือ Nuclear DNA (nDNA): เทคนิคการวิเคราะห์มตี งแต่
ั การ
วิเคราะห์ลายพิมพ์นิ วมือของ nDNA และส่ วน VNTRs
ปัจจุบนั นําเทคนิคการเพิมขยาย DNA ด้วย Polymerase
Chainreaction ร่วมกับการวิเคราะห์ความหลากหลายอัลลีล
ของ Dna ทีมีลาํ ดับเบสซํา ๆ หรือ Short Tandem Repeats
ซึงมีกระจายอยูท่ วทุ
ั กโครโมโซมเพือพิสูจน์บคุ คล และพิสูจน์
ความเป็ นพ่อ แม่ ลูกการวิเคราะห์ Short Tandem Repeats
(STRs) ทีอยูบ่ น Y-chromosome ใช้สาํ หรับการพิสูจน์พ่อ
ลู ก และเครื อญาติ ทางพ่ อ แต่ ไม่ อาจใช้พิ สู จ น์ ความเป็ น
ครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ( ) Mitochondrial DNA (mtDNA)
เป็น DNA นอกนิวเคลียส อยูใ่ น Mitochondria ใช้ประโยชน์
เพือการพิสูจน์ แม่ ลูก และเครือญาติทางแม่ ไม่อาจพิสูจน์
ความเป็ นครอบครัว พ่อ แม่ ลูก อย่างไรก็ตามแม้ว่าการพิสูจน์
บุคคลในปัจจุบนั มุง่ เน้นการตรวจวิเคราะห์ DNA แต่การตรวจ
บุ ค คลทางกายภาพ เช่ น ลายนิ วมื อจากสถานที เกิ ด เหตุ
ลายนิวมือจากศพ มีข ้อได้เปรียบการตรวจ DNA โดยเฉพาะ
กรณี การพิสูจน์คู่แฝดจากไข่ใบเดียวกัน เนืองจากการตรวจ
DNA ในคู่แฝดซึงตรวจด้วยทุกเทคนิคทีใช้กนั ในปัจจุบนั ไม่
สามารถแยกหรือบอกความแตกต่างของคู่แฝดไข่ใบเดียวกันได้

รูปภาพที การเสวนาประชาชน เรือง “การเก็บข้อมูลชีวมาตร (Biometrics)
ของหน่ วยงานรัฐกับการละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลและผลกระทบต่อความมันคง
ของประเทศ” (https://www.spu.ac.th/activities:2019)
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บทความในวารสาร CIO World & Business
ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ.
สุพล พรหมมาพันธุ(5)์ เขียนไว ้
ว่าเมือวันศุกร์ที กรกฎาคม พ.ศ.
เวลา . - .
น. ทีผ่ านมา สมาคมความมันคงปลอดภัยสารสนเทศและ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกันจัด
เสวนาประชาชน เรือง “การเก็บข้อมูลชีวมาตร (Biometrics)
ของหน่วยงานรัฐกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและผลกระทบ
ต่อความมันคงของประเทศ” โดยมีวทิ ยากรและผู ร้ ่วมเสวนา
คือ อาจารย์ปริญญา หอมอเนก ประธานและผูก้ ่อตัง, ACIS
Professional Center Co., Ltd. (ACIS), นพ.สุธี ทุวริ ตั น์
กรรมการสมาคมความมั นคงปลอดภั ยสารสนเทศ
พล.อ.บรรเจิด เทียนทองดี, พล.อ.เจิดวุธ คราประยูร, และ
พ.ต.อ.ญาณพล ยังยืน ณ ห้องพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี ปี ซอยศูนย์วจิ ยั ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม่ กรุงเทพฯ
อาจารย์ปริญญา หอมอเนก(6) กล่าวว่าในประเทศ
ไทย พระราชบัญญัติการรักษาความมันคงปลอดภัยไซเบอร์
ปี
ประกาศใช้แล ้ว เมือวันที พฤษภาคม พ.ศ.
ถ้าเป็ นข้อมูลอีเมล, Facebook รัวไหล ยังสามารถแก้ไขได้
ด้วยการเปลียน Password แต่ถา้ เป็ นข้อมูลเหล่านี รัวไหล
แล ้วจะทําอย่างไร เช่น ลายพิมพ์นิวมือ ฝ่ ามือ ใบหน้า เรตินา
ม่ านตา (Iris) ลายเซ็น ดีเอ็นเอ เลียง เป็ นต้น ซึงข้อมู ล
เหล่านีรัวไหลแลว้ ไม่สามารถนํากลับมาได้ แก้ไขได้ยากด้วย
ข่าวล่าสุด Facebook ได้ประกาศว่าออกหนุ นเงินสกุล Libra
แม้กระทังคนทีเคยได้รบั รางวัลโนเบล ก็ยงั ไม่เชือมันว่าข้อมูล
จะไม่รวไหล
ั อ.ปริญญา ยังได้กล่าวถึงกระบวนการในการเข้าถึง
เทคโนโลยีการเก็บข้อมูลมี รูปแบบทีมีความแตกต่างกัน คือ
( ) การระบุตวั ตน (Identification) อันหมายถึงการระบุตวั ตน
ว่าคุณเป็นใคร ซึงเป็ นการระบุตวั ตนผ่านชือผูใ้ ช้ (Username),
ความปลอดภัยของหมายเลขไอดี (Security ID), สมาร์ทการ์ด
(Smart Card) และพีไอวี (PIV) (2) การตรวจสอบรับรอง
(Authentication) เป็ นการพิสูจน์ตรวจสอบว่าคุณเป็ นใคร
ผ่ านชื อผู ใ้ ช้/คําสังผสมรหัสผ่ าน (Username/Password
Combo), หรือ PIN, OTP หรือการเก็บข้อมูลทางชีวมาตร
(Biometrics Data) ซึงเป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล
หรืออัตลักษณ์ เช่น ลายพิมพ์นิวมือ เรตินา ม่านตา ใบหน้า
เป็นต้น ปัจจุบนั มีการใช้ไบโอเมทริกซ์นกัี นอย่างแพร่หลาย เช่น
การสแกนลายพิมพ์นวมื
ิ อเพือปลดล็อกปุ่มโทรศัพท์, การสแกน
ใบหน้าเข้าทํางาน และห้องประชุม ( ) การอนุ ญาต (Autho-
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rization) หมายถึงการได้รบั อนุ ญาตจากผูท้ เป็ี นเจ้าของข้อมูล
ในการเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของประชาชนนัน หน่วยงาน
ของรัฐต้องมีการรับรองความปลอดภัยทีแน่นอนยังยืนว่าข้อมูล
เหล่านันต้องไม่รวไหล
ั ถ้าคุณเดินทางไปเซินเจิน เมือเข้าสู่เมือง
จะมีกล้องจับเก็บข้อมูลตลอด บางคนกลัวมากจะกระโดดตึก
ตายก็มี และมีการประท้วงเกียวกับเรืองนีทีประเทศฮ่องกงด้วย
เช่นกัน ความจริงแล ้วการจัดเก็บข้อมูลสามารถทําได้ แต่เรา
ไม่รูว้ ่าเขาเอาข้อมูลของเราไปขายหรือเปล่า สรุปประเด็นเป็ น
ข้อ คือ ( ) ปัจจุบนั เทคโนโลยีไปไกลมากทีเรียกว่า Disruptive Technologies for Value Economy ต้องรู เ้ ท่าทัน
( ) เรืองของคน การจัดเก็บข้อมูลของคนต้องดูวา่ เขาเอาไปทํา
อะไร เมื อคุ ณเก็บข้อมู ลไปแล ว้ มีการรักษาความปลอดภัย
ทีดีหรือไม่ การจัดเก็บข้อมูลต้อง Concern เรืองของ Privacy
ด้วย การจัดเก็บข้อมู ล “ถ้าเก็บข้อมู ลเพื อความมันคงของ
ประเทศสามารถทํา ได้ แต่ คุ ณต้องไม่ ใ ห้ข อ้ มู ล รั วไหลนะ
ถ้าไม่ ช วั ร์จริงอย่าเก็บดีกว่า” ถ้าคุ ณเก็บข้อมู ลของใครแล ว้
ควรลบทิง พ.ร.บ.ความมันคงไซเบอร์ ห้ามล่ม, พ.ร.บ.ข้อมูล
ส่วนบุคคล ห้ามรัว ถ้าข้อมูลรัว มีคนจะเล่นงานคุณ
นพ.สุธี ทุวริ ตั น์ กล่าวว่า มี เรืองหลัก คือ
( ) หนังสือเดินทาง (Passport) รุ่ นใหม่ ของประเทศไทย
โดยกระทรวงการต่างประเทศ ซึงแต่เดิมมีการเก็บข้อมู ลทัง
ภาพถ่าย และลายพิ มพ์นิ วมือสิบนิ ว แต่ ต่อไปนี จะมีการ
เก็ บข้อมู ล ชีวมาตรม่ านตา (Iris) ด้วย ซึ งทางกระทรวงฯ
ได้ให้เหตุผลว่าการเก็บข้อมูลชีวมาตรดังกล่าวเป็ นคุณลักษณะ
ความปลอดภัยสูงสุดในการป้ องกันการปลอมแปลงหนังสือเดินทาง
ซึงแตกต่างจากประเทศอืน เช่น สหรัฐอเมริกาเก็บเฉพาะข้อมูล
ภาพถ่ายอย่างเดียว ไม่ให ้เก็บลายพิมพ์นิวมือ ในสหภาพยุโรป
เก็ บเฉพาะภาพถ่ ายและลายพิ มพ์นิ วมื อเพียง นิ ว เช่ น
ประเทศเยอรมันนี มีการเก็บม่านตา ส่วนประเทศเนเธอร์แลนด์
เก็บลายพิมพ์นวมื
ิ อ เป็นต้น สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
เวลามีคนเดินทางไปต่างประเทศเขาจะดําเนินการตรวจ เรือง
คือ ( ) ตรวจเอกสาร โดยเอา Passport มาสแกน เพือให้รูว้ า่
คนนีคือใคร (Identification) (2) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Chip)
คื อการนํา เอาข้อมู ลในเอกสารมาตรวจสอบว่ าตรงกันไหม
ซึ งเป็ นการยื น ยัน ตั ว ตนที แน่ น อน (Authentication)
ตอนนีใครจะไปทําหนังสือเดินทางจะต้องถูกเก็บ อย่าง คือ
( ) รูปถ่าย ( ) ลายพิมพ์นิวมือ และ ( ) ม่านตา ซึงคนทีมา
จัดเก็บข้อมูลนันเป็ นบริษทั เอกชนทีมีการเข้ามาประมูลงานได้
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จากภาครัฐและได้ไปในราคาถูก ๆ ซึงเอกชนเหล่านีในแต่ละปี
มีการเปลียนแปลงไป แลว้ แต่ ว่าใครจะประมู ลได้ ซึงตรงนี
ข้อมู ล คนทํา หนั ง สื อเดิ น ทางอาจจจะรั วไหล และอาจถู ก
สวมรอยได้ ( ) การลงทะเบียนซิมโทรศัพท์ดว้ ยวิธีอตั ลักษณ์
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจ การโทรทัศน์ และ
กิ จ การโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) มี น โยบายการให้
ลงทะเบียนซิมโทรศัพท์ท งการตรวจสอบใบหน้
ั
าและสแกน
ลายพิมพ์นิวมือทัวประเทศ เมือเก็บข้อมูลเหล่านีไปแล ้วมันใจ
ได้อย่างไรว่าข้อมูลไม่รวไหล
ั
แม้กระทังข้อมูลบัตรประชาชน
ของบุคคลสําคัญหลายคนถูกนําไปลงทะเบียนซํากันหลายครัง
ต่ อไปอาจมี ผลกระทบต่ อการเลื อกตั ง เมื อก่ อนมี การใช้
บัตรประชาชนในการเลือกตัง แต่ ต่อไปจะมีการใช้ e-Vote
ในการเลือกตัง เมือข้อมูลถูกนําไปเก็บไว้ในฐานข ้อมูล ถ้าข้อมูล
เหล่านันถูกแฮกจะเกิดอะไรขึนกับผลการเลือกตัง สรุ ปคื อ
รัฐอยากควบคุมข ้อมูลส่วนบุคคล, บริษทั ธุรกิจ อยากได้ข ้อมูล
ของลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคลในโลกออนไลน์ถกู นําไปวิเคราะห์
หาผลประโยชน์ ควรมีการปกป้ องข้อมูลด้วยวิธีการทีปลอดภัย
ด้วย มี กรณี ตวั อย่าง คือ กรณี แรก สายการบินบริติช
แอร์เวย์ ในเครือบริษทั อินเตอร์เนชันแนล แอร์ไลน์สกรุป๊ (IAG)
ถู กสํา นักงานคณะกรรมาธิ การข้อมู ลของสหราชอาณาจักร
(ICO) ลงโทษปรับเงินเป็นจํานวน . ล ้านปอนด์ (ประมาณ
, , , บาท) สืบเนืองจากกรณีการรัวไหลของข้อมูล
ทางการเงิน และข้อมูลลูกค้าของบริษทั เมือปี ทแล
ี ้ว (https://
thestandard.co) กรณีทสอง
ี คือ โรงแรมแมริออท (Marriot)
อินเตอร์เนชันแนล เครือธุ รกิจโรงแรมรายใหญ่ทีสุ ดในโลก
โดนแฮ็กเกอร์เจาะระบบล ้วงข้อมูลลูกค้า ล ้านคน นับตังแต่
ปี
และอาจต้องจ่ ายค่ าปรับสู งถึง
ลา้ นดอลลาร์
(https://www.posttoday.com) สําหรับในประเทศไทย
อาจจะเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล มาตราที
มี โทษจํา คุ ก และโทษปรับทางปกครอง ล า้ นบาท
คณะกรรมการก็มคี วามผิดด้วย
ขณะทีเวทีเสวนาประชาชนอันประกอบด้วย นพ.สุธี
ทุวริ ตั น์, พล.อ.บรรเจิด เทียนทองดี, พล.อ.เจิดวุธ คราประยูร,
และ พ.ต.อ.ญาณพล ยังยืน สรุปความว่า การจัดเก็บข้อมูล
ชีวมาตรนันมีทงข้อดี
ั และข้อเสีย สําหรับข้อดี คือเมือเกิดปัญหา
อาชญากรรมขึน สมัยก่อนตามจับผูร้ า้ ยได้ยากมาก เพราะหา
หลักฐานไม่ ค่ อยมี และมีการพิ มพ์ลายนิ วมื อไว น้ ี พอเป็ น
แนวทางทีจะช่วยได้ในการสืบพยานหลักฐาน แต่สว่ นใหญ่คนที
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ทําไว ้ก็เป็ นจําพวกพ่อค้าทีทําดอกไม้เพลิง พอจะหาคนทําผิด
ก็หายาก เนื องจากคนทีทําลายพิ มพ์นิ วมือไว ก้ ็ยงั ไม่ เคยมี
ประวัตอิ าชญากรรม เวลาจะหาข้อมูลจับผูร้ า้ ยก็ตอ้ งไปพิสูจน์
ว่าใครใส่แหวนนิวไหน ดังนันการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเอา
ไวใ้ นการทําบัตรประชาชนก็ถอื ว่ายังมีประโยชน์ แต่ไม่ใช่เก็บ
ข้อมูลทุกอย่าง รหัสผ่าน (Password) อีเมล์ เมือถูกแฮกไป
ก็ยงั สามารถเปลียนได้ แต่มา่ นตาเปลียนไม่ได้ ในสหภาพยุโรป
เขาเก็บข้อมูลโดยให้สแกนนิวเพียงแค่ นิว ส่วนทีเหลือเอาไว ้
ใช้ประโยชน์อย่างอืน จะเกิดอะไรขึนหากต่อไปมีการโคลนนิง
มนุ ษย์ การเก็บข้อมูลของหน่วยงานรัฐควรต้องมีการออกแบบ
ให้ชดั เจนว่าจะเก็บข้อมูลอะไรบ้าง ไม่ใช่เก็บทุกอย่าง เพราะ
ตอนนี ทํา บัตรประชาชน, ทํา หนัง สื อเดิ น ทาง, ทํา ใบขับขี
ก็เก็บข้อมูลกันหมดทังรูปถ่าย ลายพิมพ์นิวมือ ใบหน้า ม่านตา
ต่อไปอาจมีการเก็บถึงเรืองดีเอ็นเอ (DNA) ด้วย เพราะอาจเสียง
ต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ต้องบอกประชาชนให้ชัดเจนว่า
มีความจําเป็ นอะไรต้องเก็บข้อมูลชีวมาตรเหล่านี ถ้าพลาด
ข้อมู ลรัวไหลเพี ยง % ย่อมมี ผลเสี ย ส่ งผลกระทบต่อ
ประชาชน ท้ายสุด นพ.สุธี ทุวริ ตั น์ ได้มขี อ้ เสนอแนะในการ
เสวนา ครังนี คือ ( ) รัฐควรจะหลีกเลียงการบังคับเก็บข้อมูล
ชีวมาตรของประชาชน เก็บเท่าทีจําเป็ นจริง ๆ ( ) รัฐควรจะต้อง
กํากับดู แลมาตรฐานการรักษาความมันคงปลอดภัยไซเบอร์
และคุ ้ม ครองข้อมู ลส่ ว นบุ ค คลของข้อมู ล ชี ว มาตรอย่ างมี
ธรรมาภิบาล เปิ ดเผย โปร่งใส ( ) รัฐไม่ควรจะยอมให ้เอกชน
เข้ามาบริหารจัดการฐานข้อมูลชีวมาตร และ ( ) รัฐต้องมี
มาตรการเยียวยาแก้ไขเจ้าของข้อมูลทีเกิดการรัวไหล ทังหมด
ทังมวลนีหากทางรัฐได้เห็นความสําคัญเหล่านี จึงนับได้ว่าจะ
เป็ นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยแท้จริง
ข่าวล่าสุด นายแพทย์สธุ ี ทุวริ ตั น์(7) กรรมการสมาคม
ความมันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ หรือ TISA เปิดเผยกับ
“ฐานเศรษฐกิจ” ว่ากรณีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กําลัง
ผลักดันให ้มีการใช้ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจทิ ลั
(Digital ID) โดยการเอาเทคโนโลยีชวี มาตร (Biometric) เช่น
การจดจําใบหน้า ลายนิวมือ หรือม่านตา มาใช้ในการพิสูจน์
ยืนยันตัวบุคคลในการทําธุ รกรรมทางการเงิน (Biometric
Payment) กําลังส่ งผลกระทบต่อเงินฝากธนาคารคนไทย
และมีโอกาสถูกแฮกเกอร์สวมรอยถอนหรือสังโอนไปจนเกลียง
บัญชีโดยไม่รู ้ตัว ทังยังไม่สามารถทีจะเรียกร้องความรับผิดชอบ
จากธนาคารได้ “ปั จจุ บ นั มี การบัง คั บเก็ บข้อมู ล ชี ว มาตร
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ประชาชน ได้แก่ ภาพถ่ายใบหน้า ลายนิ วมือ นิว โดย
หน่ วยงานรัฐ เช่ น การทํา บัตรประชาชน หนัง สือเดินทาง
ลงทะเบียนซิม มือถือ นอกจากนี กระทรวงการต่างประเทศ
กําหนดให้มีการเก็บข้อมูลม่านตาเพิมเติม โดยข้อมูลเหล่านีถูก
เก็บไว้ในฐานข้อมูลของเอกชนผู ้รับสัมปทานภาครัฐ หากมีการ
รัวไหลข้อมูลหรือเจ้าหน้าทีรัฐนําข้อมูลไปใช้ไม่ถกู ต้อง จะส่งผล
ให้คนไทยทังประเทศมีความเสียงทีจะถูกแอบอ้าง สวมรอย
ตัวบุคคลถอนเงินในบัญชีธนาคารจนหมดตัวและยังมีโอกาส
ทีจะถูกแอบอ้างสวมรอยตัวบุคคลทําธุรกรรมทางดิจิทลั อืน ๆ
ล่าสุดทางสมาคมฯ ได้ยนหนั
ื งสือเกียวกับข้อวิตกกังวลถึงการ
เก็ บ ข้อ มู ล ชี ว มาตรส่ วนบุ ค คลในความรั บผิ ด ชอบของ
หน่วยงานรัฐไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
โดยประเด็นปัญหาสําคัญ คือ . การจัดเก็บข้อมูลชีวมาตร
ของประชาชนโดยหน่วยงานรัฐ ทีไม่ได้มกี ารพิจารณาถึงเหตุผล
และความจําเป็ นอย่างรอบคอบและรอบด้าน รวมทังไม่ได้มี
การพิจารณาถึงผลกระทบต่อเจ้าของข้อมู ลกรณี ที เกิด การ
รัวไหลหรือถูกละเมิด . การทีหน่ วยงานรัฐให้เอกชนเข้ามา
เป็ นผู ้ บ ริ ห ารจั ด การฐานข้อมู ลชี ว มาตรของประชาชน,
. การไม่มมี าตรการเยียวยาบุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าของข้อมูลชีวมาตร
ทีอยูใ่ นความควบคุมของหน่วยงานรัฐกรณีเกิดการรัวไหลหรือ
ถูกละเมิด, . การไม่มีมาตรการกํากับดู แลทีมีธรรมาภิบาล
เปิดเผยและโปร่งใส บังคับใช้กับหน่วยงานรัฐทีบังคับเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิงข้อมูลชีวมาตร และ
. การจัดเก็บข้อมูลชีวมาตรของประชาชน โดยไม่มมี าตรฐาน
การรักษาความมันคงปลอดภัยเพียงพอ สุ่มเสียงข้อมูลรัวไหล
และทําให้ไม่ สามารถเอาชีวมาตรมาใช้พิสูจน์ยนื ยันตัวตนทํา
ธุ รกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ เช่ น ไม่ สามารถใช้ชีวมาตรยืนยัน
ตัวบุคคลในการชําระเงินออนไลน์ หรือการลงคะแนนเลือกตัง
อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตอันใกล้ เนืองจากข้อมูลทีรัวไหลจะถูก
นํามาใช้แอบอ้างสวมรอยตัวบุคคลทําธุ รกรรมทางดิจิ ทลั ไป
ตลอดชีวติ สําหรับข้อเสนอแนะ คื อ . จัดตังคณะทํางาน
เพือรวบรวมข ้อมูลการบังคับเก็บข้อมูลชีวมาตรของประชาชน
. ศึกษาว่าประกาศบังคับเก็บข้อมูลชีวมาตรของหน่วยงานรัฐ
แต่ ละแห่ง เป็ นไปโดยชอบธรรมและมี อาํ นาจตามกฎหมาย
หรือไม่ และใช้อาํ นาจรัฐขัดกับบทบัญญัติเรืองการคุ ม้ ครอง
สิทธิและเสรีภาพประชาชนตามรัฐธรรมนู ญหรือไม่
การประยุ กต์ใ ช้เ ทคโนโลยี ชี วมาตร หรื อไบโอเมทริกซ์ ปัจจุบนั มีนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ตัวอย่างเช่น
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ทีมข่าวอาชญากรรม(8) ของ MGR Online เมื อวันที
กันยายน พ.ศ.
ได้รายงานข่าวเรือง “สตม.โชว์ศกั ยภาพ
ไบโอ เมทริกซ์ วัน จับพาสปอร์ตปลอม ราย” ความว่า
วันนี ( ก.ย.) เวลา . น. ทีสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
(สตม.) พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิ งดวง ผบช.สตม. พร้อมด้วย
พล.ต.ต.ภาคภูมภิ ภิ ทั ฒ์ สัจจพันธุ ์ รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.
อิทธิพล อิทธิสารรณชัย รอง ผบช.สตม. พ.ต.อ.เกติฉกาจ
นิ ล ประดับ รอง ผบก.ตม. ร่ ว มกัน แถลงผลการระดม
กวาดลา้ งอาชญากรรมและกวดขันจับกุมคนต่างด้าวทีเข้ามา
อยู ่ ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายหรือที มีพฤติกรรมจะ
เข้ามากระทําความผิดทางอาญาหรือก่อความเดือดร้อนวุน่ วาย
ให้บ งั เกิ ด ผลอย่ างเป็ นรู ปธรรม โดยระหว่ างวันที กันยายน กองกํากับการสืบสวนปราบปราม กองบังคับการ
ตรวจคนเข้าเมือง มีผลการจับกุมคดีสาํ คัญ ๆ จํานวน ราย
โดยเมือวันที ก.ย. ทีผ่านมา เวลาประมาณ . น. จับกุม
ครอบครัวชาวอิหร่านทัง ราย ใช้หนังสือเดินทางประเทศ
กรีซปลอม เพือใช้ในการเดินทางไปขอลีภัยทีประเทศอังกฤษ
โดยผู ้เ ป็ น พ่ ออ้างว่ าติ ดต่ อนายหน้าชาวอิ หร่ านเพื อจั ดหา
เอกสารเดินทาง ค่าใช้จ่ายประมาณ , ยูโร หรือประมาณ
, , บาท โดยต้องชําระล่วงหน้า , ยูโร ทีประเทศ
อิ หร่ าน และเดิ น ทางมารับหนัง สื อเดิ นทางที ประเทศตุ ร กี
ได้ชาํ ระส่วนทีเหลืออีก , ยูโร ก่อนจะเดินทางมาประเทศ
ไทยเพือใช้หนังสือเดินทางปลอมเล่มดังกล่าวในการเดินทาง
ต่อมาเวลาประมาณ . น. ของวันเดียวกันสามารถจับกุม
ชายชาวอิหร่าน อายุ ปี ผูต้ อ้ งหาชาวอิหร่าน โดยใช้หนังสือ
เดินทางประเทศกรีซปลอมเพือใช้ในการเดินทางไปขอลีภัยที
ประเทศอังกฤษเช่ นกัน โดยรายนีติดต่อนายหน้ารับหนังสือ
เดินทางทีประเทศตุรกี และเสียค่าใช้จ่ายจํานวน , ยู โร
หรือประมาณ , บาท โดยหนังสือเดินทางจํานวน ใน
เล่ม ระบบไบโอเมทริกซ์แจ้งเตือนว่าเป็ นหนังสือเดินทาง
ที ถู กขโมยจากฐานข้อมู ล ของอิ น เตอร์ โ พล ทางตํา รวจ
กก.สส.ปป.บก.ตม. จึงทําการแจ้งข้อหาชาวอิหร่านทัง รายนี
ในข้อหา “ใช้หรือมีไวใ้ ช้ซึงหนังสือเดินทางปลอมฯ (หนังสือ
เดิ น ทางประเทศกรี ซ ปลอม)” นํา ส่ ง พนั กงานสอบสวน
สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมดิ าํ เนินคดี จากนันวันที ก.ย.
ทีผ่านมา เวลาประมาณ . น. จับกุม ผูต้ อ้ งหาหญิง
ชาวปาเลสไตน์ ได้โดยสารเครื องบิน มาจากกรุ ง อาบู ด าบี
ใช้หนังสือเดินทางประเทศสวีเดนหน้าเหมือนในการเดินทาง
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เข้าประเทศ เพือแฝงตัวเป็ นนักท่องเทียว ก่อนทีจะใช้หนังสือ
เดินทางหน้าเหมือนเดินทางไปขอลีภัยยังประเทศทีสาม โดยทัง
ราย ติดต่อนายหน้าทีประเทศอิหร่าน มีค่าใช้จ่าย คนละ
, ยู โร (หรือประมาณคนละ , บาท ซึงชําระ
ล่วงหน้าคนละ , ยูโร หรือประมาณคนละ , บาท
เมือครังติดต่อรับเล่ม และจะชําระส่ วนทีเหลือเมือสามารถ
เดินทางไปยังไประเทศทีสามสําเร็จ โดยระบบไบโอเมทริกซ์
อ่านค่าความเหมือนเปรียบเทียบภาพถ่ายจากชิพทีฝังอยูใ่ นหนังสือ
เดิ นทางอีพาสปอร์ตกับภาพผู โ้ ดยสาร พบว่ ามี เปอร์เซ็ นต์
ความเหมือนกันนันมีค่าตํา ผู โ้ ดยสารมีใบหน้า หู ตา จมูก
และปาก แตกต่างจากภาพทีจัดเก็บในชิพ ทางตํารวจ กก.สส.
ปป.บก.ตม. จึงจับกุมผู ต้ อ้ งหาทัง ราย พร้อมแจ้งข้อหา
“ใช้หนังสือเดินทางของผูอ้ นโดยมิ
ื
ชอบในประการทีน่าจะก่อให้
เกิ ดความเสี ยหายต่ อผู อ้ ื นหรื อประชาชน” นํา ส่ งพนักงาน
สอบสวน สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ดําเนินคดี และวันที
ก.ย. ทีผ่านมา เวลาประมาณ . น. จับกุมชายชาว
ไนจี เรี ย อายุ ปี ใช้หนังสือเดินทางแอฟริกาใต้ปลอม
เดินทางมาจากประเทศตุรกี เปลียนเครืองทีประเทศกาตาร์
ก่อนทีจะเดินทางเข้าประเทศไทย เพือแฝงตัวเป็ นนักท่องเทียว
ก่อนทีจะใช้หนังสือเดินทางปลอม เพือลักลอบไปทํางานใน
ประเทศเกาหลี ใ ต้ รับ หนั ง สื อเดิ น ทางจากนายหน้าชาว
แอฟริกาใต้ เสียค่ าดําเนินการประมาณ
เหรียญสหรัฐ
หรือประมาณ , บาท โดยระบบไบโอแมทริกซ์ สามารถ
ตรวจสอบหน้าข้อมูลส่วนบุคคลด้วยแสงต่าง ๆ เช่น แสงยูว ี
แสงอินฟาเรด พบความผิดปกติของหน้าข้อมู ลส่ วนบุคคล
เล่มดังกล่าว ตํา รวจ กก.สส.ปป.บก.ตม. จับกุม ชายคน
ดังกล่าวในข้อหา “ใช้หรือมีไว ใ้ ช้ซึ งหนังสือเดินทางปลอมฯ
(หนังสือเดินทางประเทศกรีซปลอม)” นําส่ง พนักงานสอบสวน
สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมดิ าํ เนินคดีต่อไป

รูปภาพที สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) โชว์ศกั ยภาพไบโอเมทริกซ์ วันจับพาสปอร์ตปลอม (https://mgronline.com: 2020)
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ในรายงานเรื อง “ไบโอเมทริ กซ์ ” สุ พ าวรรณ์
กุศลครออง(9) ได้เขียนถึงการประยุกต์ใช้ไบโอเมทริกซ์ไวใ้ น
sites.google.com สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้หลายแนวทาง
คือ ( ) การควบคุม ใช้ในการควบคุมการเข้าออกสถานที/หรือ
การใช้ตรวจสอบเวลาทํางานการเข้าออกสถานทีหวงห้ามในปัจจุบ ัน
มักจะใช้บตั รผ่าน หรือใช้รหัสผ่าน หรือแม้แต่การใช้ยามเฝ้ า
ซึงการป้ องกันแบบนีสามารถถูกลักลอบได้งา่ ย เช่นบัตรผ่าน
หรือรหัสผ่ าน อาจหาย ลืม หรือแม้แต่ให้คนอื นยืมใช้ได้
ส่ ว นยามเฝ้ าก็ ข ึ นอยู ่ ก ับความเข้ม งวดของยามแต่ ล ะคน
ความบกพร่ องของระบบที ใช้กนั อยู ่ ในปัจจุ บนั จึ งมีอยู ่ มาก
การนําเอา ไบโอเมทริกซ์มาช่วยเช่น การผ่านเข ้าออกโดยใช้การ
สแกนลายพิมพ์นิวมือ, ใช้การตรวจสอบรู ปหน้า, หรือแม้แต่
การใช้การตรวจสอบลักษณะของเรตินาภายในดวงตา จึงเป็ น
ทางออกทีดีกว่าการใช้งานทีเป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั ( ) การใช้งาน
เครืองคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย เครืองคอมพิวเตอร์
แบบ Notebook หลายรุ่น มีการนําเอาเทคโนโลยี Biometrics ประเภทลายนิวมือเพือมาช่วย Authentication การใช้
งานเครืองคอมพิวเตอร์ซงค่
ึ อนข้างมีประโยชน์มากสําหรับบุคคล
ทีต้องการความปลอดภัยในการรักษาขอ้ มูล เพราะถึงแม้ว่า
เครืองคอมพิวเตอร์จะถูกขโมย แต่ผู ท้ ขโมยไปก็
ี
ไม่สามารถ
นํา ไปใช้ง านได้ โดยการใช้ล ายนิ วมื อมาช่ ว ยมี อยู ่ หลัก ๆ
สองประเภท คือเครืองคอมพิวเตอร์ Notebook ทีมีตวั ตรวจ
จับลายนิวมืออยูใ่ นตัวเครืองอยูแ่ ล ้ว และประเภททีใช้ PC Card
ทีมีตวั ตรวจจับลายนิวมืออยู ่ ใส่เข้าไปในช่อง PC Card ของ
เครืองคอมพิวเตอร์ Notebook โดยทีลายนิวมือจะเป็ นการ
ใช้ทดแทนการใช้รหัสผ่าน (Password) นันเอง นอกจากนี
การใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย จะต้องให้ผู ใ้ ช้ใส่รหัส
ผ่านก่อนการใช้งานทุกครัง แต่เนืองจากรหัสผ่านสามารถถูก
คาดเดาหรือขโมยหรือถูกยืมไปใช้ได้งา่ ย ดังนันการใช้ Biometrics มาเป็นตัวเข้ารหัสการใช้งานของผู ้ใช้ระบบเครือข่ายจึงเป็น
สิงทีสามารถยืนยันได้อย่างแท้จริงว่าผู ท้ ใช้
ี ระบบเครือข่ายอยู ่
คือผู ท้ มีี สิทธิในการใช้งานได้จริง ( ) การใช้งานของสถาบัน
การเงินในปัจจุบนั การตรวจสอบตัวบุคคลเป็ นสิงทีเป็ นพืนฐาน
ทีสําคัญของการทําธุ รกิจของสถาบันทางการเงิน การใช้การ
ตรวจสอบลายเซ็ น ลายนิ วมือ บัตรประจําตัว หรือแม้แต่
รหัสผ่ าน ล ว้ นแต่เป็ นสิ งที ง่ายต่อการปลอมแปลงและเป็ น
ปัญหาทีสถาบันการเงินต้องพบเจอกับกลโกงต่าง ๆ ทีทําให้เกิด

40 Royal Thai Air Force Medical Gazette

ความเสียหาย ดังนันการนําเอาเทคโนโลยีทางด้านไบโอเมทริกซ์
มาใช้เป็นสิงประกอบเพิมเติมในการตรวจสอบตัวบุคคล จึงเป็น
สิ งทีได้ร บั ความสนใจเป็ นอย่างมากจากสถาบันทางการเงิน
ทังทางด้านการช่วยในการเบิกถอนเงินทังทีผ่านทางเคาน์เตอร์
และทังทีผ่านทางเครือง ATM นอกจากนี การใช้เทคโนโลยี
ไบโอเมทริกซ์ในการตรวจสอบผู ใ้ ช้บตั รเครดิตก็จะเป็ นการ
ช่วยลดการปลอมแปลง หรือการลักลอบใช้บตั รเครดิตของ
ผู ้ อื น และในทางกลับ กัน ก็ ย ัง ช่ ว ยลดการปฏิ เ สธความ
รับผิดชอบของผูใ้ ช้งานเอง เพราะมีหลักฐานทีแน่ นอนในการ
ระบุ ต ัวบุ คคลที เชื อถือได้ ( ) การใช้งานด้านการระบุ ต ัว
อาชญากร การระบุตวั อาชญากรทีทําการตรวจสอบลายนิวมือ
หรื อการชี ตัว โดยพยาน ซึ งสามารถนํา เอา Biometrics
มาช่วยในการตรวจสอบลายนิวมือโดยอัตโนมัติ AFIS (Automated Fingerprint Identification System) ระบบนี
นอกจากจะให้ทางตํารวจตรวจลายนิ วมือทีพบในทีเกิดเหตุ
กับฐานข้อมู ลลายนิ วมืออาชญากรทีมีอยู ่แลว้ ระบบ AFIS
ยังสามารถเป็ นแหล่งข้อมูลให้กบั ทางองค์กรทางเอกชนในการ
ค้นหาประวัตกิ ารทําผิดกฏหมายของผู ้สมัครงานหรือบุคคลากร
ภายในองค์กรได้อกี ด้วย ( ) งานทะเบียนราษฎร์จะเห็นได้วา่
ในยุคปัจจุ บนั ประเทศไทยเองก็ได้มีการพัฒนางานทะเบียน
ราษฎร์ให้มีความทันสมัยและมีความสะดวกสบายและมีความ
รวดเร็วมากยิงขึน ส่วนหนึงก็ได้มกี ารนําเทคโนโลยี Biometrics ร่วมกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ เพือมาใช้กบั การระบุ
ยืนยันตัวบุคคลในการมาติดต่องานทะเบียนราษฎร์ ซึงจะทํา
ให้เ กิดความคล่องตัวมากยิ งขึน อย่างเช่ น ในการต่ออายุ
บัตรประชาชน ก็สามารถทําแบบออนไลน์ได้ทสํี านักงานเขต
หรืออําเภอทีใดก็ได้ เนื องจากจะมีการยืนยันตัวบุคคลและ
เชือมโยงเป็ นระบบเครือข่ายเดียวกันทังประเทศ เป็ นต้น ( )
การพิสูจน์ลายเซ็น โดยจะมีเครืองตรวจสอบลายเซ็น (Signature Verification System) เทคโนโลยีนใช้การจดจํ
ี
าลักษณะ
ของลายเซ็น เส้นสายลายเซ็น ซึงเซ็นโดยใช้ปากกาพิเศษหรือ
ปากกาสําหรับรับข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ (Tablet) โดยจะวัด
จากแรงกด จังหวะความหนักเบาของลายเซ็น และอารมณ์
ในการเซ็น การพิสูจน์ลายเซ็นในปัจจุบนั ยิงได้รบั การยอมรับ
มากขึน โดยในหลายประเทศได้มกี ารออกกฏหมายมารองรับ
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โดยเฉพาะการทําธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
และการเซ็ นเอกสารการปฏิบ ตั ิงานต่าง ๆ ในประเทศไทย
ได้มีการออกพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ปี พ.ศ.
โดยมีปรากฎอยูใ่ นมาตราที ซึงเป็ นการกําหนด
นิยามความตอนหนึงว่า “ลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์” หมายความ
ว่า อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อนใดที
ื สร้างขึน
ให้อยู ่ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึงนํามาใช้ประกอบกับข้อมูล
อิ เ ล็กทรอนิ กส์เ พื อแสดงความสัมพัน ธ์ ร ะหว่ างบุ ค คลกับ
ข้อมู ลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีว ตั ถุประสงค์เพื อระบุตวั บุคคล
ผู เ้ ป็ นเจ้าของลายมือชืออิเล็กทรอนิ กส์ทีเกียวข้องกับข้อมู ล
อิเล็กทรอนิ กส์น ัน และเพือแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับ
ข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนั และในมาตราที ความว่า
ในกรณี ทีบุคคลพึงลงลายมือชือในหนังสือ ให้ถือว่าข้อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์นนมี
ั การลงลายมือชือแล ้ว ถ้า ( ) ใช้วธิ ีการที
สามารถระบุตวั เจ้าของลายมือชื อ และสามารถแสดงได้ว่า
เจ้าของลายมือชือรับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นนว่
ั า
เป็ นของตน และ ( ) วิธีการดังกล่าวเป็ นวิธีการทีเชือถือได้
โดยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ข องการสร้างหรื อส่ งข้อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ โดยคํานึงถึงพฤติการณ์แวดล ้อมหรือข้อตกลง
ของคู่ กรณี และบล็อกเกอร์ชื อ Pornaka abobee111(10)
ได้เขียนไว ้ใน Bloggang เกียวกับการนําไบโอเมทริกซ์มาใช้
ด้านการค้าคือ ( ) การนํามาใช้ในธุรกิจการค้า มีนาํ เทคโนโลยี
Biometrics มาใช้กบั ธุรกิจการค้า เป็ นการนําเทคโนโลยี Biometrics ทีได้นาํ ข้อมูลทางกายภาพของบุคคลทํางานร่วมกับ
เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ ในกิจการธุ รกิจร้านค้า หรือ
ร้านสะดวกซือ ห้างสรรพสินค้า เพือใช้ในการชําระเงินช่วยไม่ให้
เสี ยเวลาในการรอคิ วที จุ ด ชํา ระเงิ น เพราะลู กค้าไม่ ต อ้ ง
พกเงิ น สดอี กต่ อไป การทํา งานก็ คื อ ลู กค้าจะต้องเลือก
ลงทะเบียนกับร้านค้าก่อนเพือทีจะเก็บรวบรวมข ้อมูลของลูกค้า
เอาไว้ ทีเรียกระบบนีว่า Touch to Pay เมือลงทะเบียนกับ
ร้านค้าเรียบร้อยก็สามารถซือสินค้าได้ทกุ อย่าง จากนันเมือมา
จุดชําระเงินก็แค่วางนิวมือเพือให้เครืองอ่านลายนิวมือสําหรับ
การชําระเงินแบบ Biometrics แลว้ ใส่รหัสผ่านและเลือกวิธี
การชําระเงินตามทีได้ลงทะเบียนไว ้ตอนแรก ซึงระบบก็จะทํา
การอ่านข้อมูลพร้อมกับหักเงินของคุณโดยอัตโนมัติ
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รูปภาพที และรูปภาพที แสดงการใช้เทคโนโลยีชีวมาตรเพือตรวจสอบการเข้าถึงและการใช้บตั ร ATM ทางด้านการเงินและ
เครืองสแกนลายพิมพ์นิวมือ เพือใช้เข้า-ออกในการทํางาน (Gary B. Shelly 2007:567 and https://www.bloggang.com
2020)
ดังนันจะเห็นได้วา่ การพิสูจน์ตวั ตนด้วยเทคโนโลยี
ชีวมาตร (Biometrics Technology) นันมีความสําคัญเป็ น
อย่ างมาก โดยเฉพาะอย่ างยิ งการนําไปประยุ กต์ใช้ในการ
ทํางานด้านต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นระบบธนาคาร การจัดทําหนังสือ
เดินทาง (Passport) การจัดทําทะเบียนราษฎร์ เป็ นต้น หากมี
การจัดเก็บข้อมูลของประชาชนไม่มากจนเกินไปก็มปี ระโยชน์
อย่างมาก เพราะจะช่วยในเรืองของรักษาความมันคงปลอดภัย
ในการทํางาน ตลอดจนในเรืองของความสะดวกสบาย แต่ถ ้า
หากว่าทางหน่ วยงานของรัฐและเอกชนมี การจัดเก็ บข้อมู ล
ทางชีวมาตรหลายอย่างมากเกินไป คือ ทังลายพิมพ์นิ วมือ
ภาพถ่ าย การสแกนใบหน้า การสแกนม่ านตา เป็ นต้น
อีกทังยังเปิ ดโอกาสให้บริษทั เอกชนเข้ามาประมูลการจัดเก็บ
ข้อมูลชีวมาตรด้วย และบริษทั เอกชนเหล่านันก็มีการผลัด
เปลียนหมุนเวียนกันไป สุดแล ้วแต่ใครจะประมูลได้ ซึงวิธีการ
เช่นว่านี อาจเป็ นการเสียงต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแลว้
ยังเสี ยงต่อการทีมีขอ้ มู ลรัวไหลอีกด้วย หากไม่มีมาตรการ
การรักษาความปลอดภัยทีดี ซึงถ้าหากมีการรัวไหลของข้อมูล
ขึนมาจริง ๆ อาจมีการขโมยอัตลักษณ์หรือการสวมรอยจาก
แฮกเกอร์ ใ นการก่ ออาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยเฉพาะ
อาชญากรรมทางด้านการเงิน เช่น อาจมีการถอน หรือสังจ่าย
เงินไปจนหมดบัญชี หรือผู ้ทีเป็ นเจ้าของบัญชีไม่สามารถสังจ่าย
ชําระเงินทางบัญชีออนไลน์ได้
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