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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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(บทความพเิศษ)

การพิสูจนต์วัตนดว้ยเทคโนโลยีชีวมาตรกบัความเสี�ยงในการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลยัศรีปทุม

ปจัจบุนัเทคโนโลยรีกัษาความม ั �นคงปลอดภยัทางอนิเทอรเ์น็ต  ไดช้่วยแบง่เบาภาระงานของมนุษย ์และช่วยขบัเคลื�อน
ระบบเศรษฐกจิของประเทศชาตไิดเ้ป็นอยา่งมาก เนื�องดว้ยปญัหาอาชญากรรมที�เกดิขึ�นในแต่ละวนัมมีากมายหลากหลายรูปแบบ
มนุษยจ์ึงไดพ้ยายามคิดคน้เทคโนโลยชี ั�นสูง เพื�อปกป้องรกัษาความปลอดภยัของทรพัยส์ิน และขอ้มูลสาํคญัท ั�งส่วนบุคคล
และองคก์รไวใ้หม้ ั �นคงที�สุด และเทคโนโลยทีี�สามารถตอบโจทยน์ี� ไดอ้ยา่งด ีคือเทคโนโลยชีวีมาตร (Biometrics Technology)
ซึ�งนบัว่าเป็นสุดยอดนวตักรรมการรกัษาความปลอดภยัที�ไดร้บัการยอมรบัมากที�สุดในเวลานี�  แต่อาจมีความเสี�ยงต่อการ
ละเมดิสทิธิส่วนบคุคลไดเ้ชน่กนั หากองคก์รภาครฐัหรอืเอกชนมกีารใชเ้ทคโนโลยชีวีมาตรจดัเกบ็ขอ้มูลที�ละเอยีดอ่อนหลายชนิด
มากเกนิไป เช่น ลายพมิพน์ิ�วมอื ภาพ่าย การจดจาํใบหนา้ ลายเซน็ เรตนิา ม่านตา ดเีอน็ (DNA) เป็นตน้ เทคโนโลยชีวีมาตร
(Biometrics Technology) หมายถงึ  แนวคดิการนาํเอาเทคโนโลยดีา้นชวีภาพทางการแพทย ์และเทคโนโลยดีา้นคอมพวิเตอรม์า
บูรณาการเขา้ดว้ยกนั เพื�อใชก้าํหนดหรอืระบคุณุลกัษณะเฉพาะส่วนบคุคลท ั�งดา้นกายภาพ และพฤตกิรรม ไดแ้ก่ ลายพมิพน์ิ�วมอื
ภาพถา่ย ฝ่ามอื ม่านตา ใบหนา้ เสยีงพูด ลายเซน็ ดเีอน็เอ เป็นตน้ เพื�อใชป้ระโยชนใ์นกจิกรรมหลายอยา่ง เช่น การทาํบตัรประจาํ-
ตวัประชาชน การจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง การลงทะเบยีนซมิโทรศพัทม์อืถอื เป็นตน้
คาํสาํคญั : เทคโนโลยชีีวมาตร, ความมั�นคงปลอดภยัทางอนิเทอรเ์น็ต, การละเมดิสทิธสิว่นบุคคล, อาชญากรรมคอม
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และมปีญัหาเรื�องการบาํรุงรกัษา โดยในต่างประเทศที�มอีากาศ
หนาวจะเกิดไฟฟ้าสถติยท์าํลายเซ็นเซอรไ์ด ้ขณะที�ระบบแสง
จะทนกว่าและมีคุณสมบตัิรวมของเทคโนโลยีอื�นมาไวด้ว้ย
หลกัการทาํงานของเซ็นเซอร์แสง คือการสะทอ้นกลบัหมด
ของแสงดว้ยการอาศัยแสงสีแดงส่องลายนิ� วมือที�วางอยู่บน
เลนสส์ะทอ้นกลบั ตวัหวัเซ็นเซอรเ์ช่นเดียวกบัการใชน้ิ� วจบั
แกว้ที�มีนํ�าอยู่ภายใน ซึ� งการสะทอ้นของแสงทาํใหเ้รามอง
ลายนิ� วมอืไดอ้ยา่งชดัเจน

ผลสรุปทางวทิยาศาสตรก์ลา่ววา่ มนุษยช์าตจิาํนวน
��� ลา้นคน เมื�อผ่านมาเป็นระยะเวลา ��� ปี จะมีโอกาส
ที�ลายนิ�วมอืซํ�ากนัเพยีง � คู่ ในส่วนของทารกเมื�ออยูใ่นครรภ์
มารดาเป็นเวลา � เดือน ก็มีลายนิ� วมือเป็นของตัวเอง
คร ั�นเมื�อโตใหญ่ขึ�นเป็นผูใ้หญ่ลายนิ� วมือก็ไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลง
เมื� อพบอุบตัิเหตุกบัลายนิ� วมือร่างกายก็จะซ่อมแซมส่วนที�
สกึหรอได ้ ดงันั�น ธรรมชาตขิองลายนิ�วมือจึงเป็นเอกลกัษณ์
ของแต่ละบุคคล ซึ�งเป็นที�ยอมรบัของนานาชาตติ่อความเป็น
เอกลกัษณ์ของลายนิ�วมอื

ลกัษณะการทาํงานของเทคโนโลยชีีวมาตร (Bio-
metrics Technology) นั�น จะมกีารแปลคุณลกัษณะเฉพาะ
ส่วนบุคคลผ่านเขา้ไปทางอปุกรณ์นาํเขา้ขอ้มูล (Input) และ
แปลงเป็นรหสัดิจิทลั เพื�อทาํการเปรียบเทียบกบัรหสัดิจิทลั
ที�ถกูจดัเกบ็ไวใ้นคอมพวิเตอร ์ ถา้รหสัดจิิทลัในคอมพวิเตอร์
นั�นไม่ส ัมพนัธ์กบั (Match) รหสัคุณลกัษณะส่วนบุคคล
คอมพิวเตอร์นั� นก็จะปฏิ เสธการเข า้ถึงข ้อมู ลนั� นท ันที
เทคโนโลยชีวีมาตรที�ไดร้บัความนิยมอยา่งแพรห่ลายในปจัจบุนั
มหีลายประเภท ในหนงัสอืของการี� บ ีเซลลี�(3) (Gary B. Shelly)
ไดเ้ขยีนเอาไวค้ือ เครื�องสแกนลายพมิพน์ิ� วมอื, ระบบเครื�อง
จดจาํใบหนา้, เครื�องพมิพล์ายเสน้บนฝ่ามอื, ระบบการพสูิจน์
หรอืจดจาํเสยีง, ระบบการตรวจพสูิจนล์ายเซน็, ระบบการจดจาํ
ม่านตา, ระบบการพสูิจนด์เีอน็เอ (DNA) ซึ�งมรีายละเอยีดดงันี�
คื อ : (�) เครื� องสแกนลายพิมพ์นิ� วมือ (Fingerprint
Scanner) ซึ�งราคาปจัจุบนัประมาณ ��� ดอลลา่รส์หรฐั โดย
สามารถนาํเอาเทคโนโลยนีี� ไปใชภ้ายในบา้น หรอืในธุรกจิขนาด
เล็ก บางบริษทัซื� อเครื�องคอมพิวเตอรช์นิดที�มีเครื�องพิมพ์
ลายนิ� วมือติดกบัแป้นพิมพ์มาดว้ย เพื� อใหพ้นักงานพิมพ์
ลายนิ�วมอืแทนการเขา้ชื�อผูใ้ช ้ (User Name) และรหสัผ่าน
(Password) กอ่นเขา้ใชง้านคอมพวิเตอร,์ โนต้บุค๊คอมพวิเตอร์
หรือแมก้ระท ั �งการเขา้สู่ เว็บไซต์ ตามรา้นขายของชาํ และ

รา้นขายปลกี ในปัจจุบนัมีการนาํเอาเครื�องสแกนลายพิมพ์
นิ�วมอืเขา้ไปใชก้นัเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะเกี�ยวกบัเรื�องการ
ชาํระเงนิ ไม่วา่ลูกคา้จะอยูท่ี�ไหน ลูกคา้สามารถผ่านการพมิพ์
ลายนิ� วมือลงบนเครื�องพิมพล์ายนิ� วมือ เสร็จแลว้ก็จะมีการ
เชื�อมโยงไปในเรื�องทฤษฎีการเลือกชาํระเงินว่าผู ใ้ชเ้ลือกใช ้
รูปแบบไหน ซึ�งระบบจะมกีารตรวจสอบบญัชขีองลูกคา้ รวมท ั�ง
สนิเชื�อบตัรเครดติของลูกคา้ไดด้ว้ย

(�) ระบบเครื� องจดจาํใบหนา้ (A Face Recognition
Systems) โดยระบบจะดึงรูปภาพของใบหนา้ และทาํการ
เปรียบเทียบกับรูปภาพจริงของผูใ้ชท้ี�ถูกตอ้งตามกฎหมาย
ระบบการจดจาํใบหนา้นี� ถูกพฒันาขึ�นมาใชเ้พื�อรกัษาความ
ปลอดภยัของผูท้ี�เดนิเขา้ออกในหอ้งทาํงาน, การดาํเนินการกบั
ผูก้ระทาํผดิทางกฎหมาย, การตรวจตรารกัษาความปลอดภยั
และใชจ้ดจาํใบหนา้ของบุคคลที�ผ่านเขา้ออกตามสนามบิน
เพื�อป้องกนัความปลอดภยั เครื�องโนต้บุค๊คอมพวิเตอรบ์างชนดิ
ใชเ้ทคโนโลยีนี� เพื� อร ักษาความปลอดภยัของคอมพิวเตอร์
เครื�องคอมพวิเตอรจ์ะไม่สามารถทาํงานไดห้ากผูใ้ชค้นนั�นไม่มี
สทิธิ�โดยชอบดว้ยกฎหมาย เทคโนโลยนีี�มคีวามชาญฉลาดมาก
มนัสามารถที�จะจดจาํคนไดท้ ั�งคนที�สวมแวน่ตา และไม่ไดส้วม
แว่นตา คนที�ไปทาํศลัยกรรมตกแต่งใบหนา้หรอืคนที�สวมใส่
เครื�องประดบั และแมก้ระท ั �งคนที�ปรบัเปลี�ยนทรงผมใหม่ หรอื
ใส่วิกผมปลอมก็ตาม (�) เครื� องพิมพ์ลายเสน้บนฝ่ามือ
(A Hand Geometry) อปุกรณ์ชนิดนี�  จะทาํการวดัสณัฐาน
และขนาดของเสน้ลายมือบนฝ่ามือของแต่ละบุคคล ซึ�งจะมี
ลายเสน้ที�แตกต่างกนัไป ราคาของเครื�องสแกนพมิพล์ายฝ่ามอื
นี�  ราคาประมาณ �,��� ดอลล่ารส์หรฐั บางองคก์รหรือบาง

รูปภาพที� � และรูปภาพที� � เครื�องสแกนลายนิ� วมอืตรวจสอบ
การพิสูจน์ต ัวตนของนักท่องเที� ยว การตรวจจ ับใบหน้า
การสแกนลายพมิพนิ์� วมอื และการสแกนม่านตา (Iris) เพื�อ
การทาํธุรกรรมดา้นการเงนิ เช่น บตัร ATM (Gary B. Shelly
2007:567)
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มหาวทิยาลยั ใชอุ้ปกรณ์ชนิดนี� เพื�อลงเวลาการเขา้ทาํงานของ
พนกังาน ซึ�งเป็นเสมอืนระบบการรกัษาความปลอดภยัไปในตวั
ใชต้รวจสอบนกัศึกษาที�เขา้ไปใชห้อ้งสนัทนาการหรอืแมก้ระท ั �ง
ในสถานที�รบัเลี�ยงเดก็ และโรงพยาบาลกใ็ชเ้ทคโนโลยนีี�สาํหรบั
ตรวจสอบผูป้กครองที�มารบัเด็กและบุตรของตน (http://
news.bbc.co.uk) (4) ระบบการพิสูจน์หรือจดจาํเสียง
(A Voice Verification System) ระบบนี�จะทาํการเปรยีบ
เทยีบเสียงพูดสดจริงกบัรูปแบบของเสียงที�ถูกจัดเก็บเอาไว ้
ว่าตรงกนัหรือไม่ บางองค์กรใชเ้ทคโนโลยนีี� ลงเวลาการเขา้
ทาํงาน และมีอกีหลายบรษิทัใชเ้ทคโนโลยนีี� ในการเขา้ถงึแฟ้ม
ขอ้มูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที� เสี� ยงต่อความเสียหาย
ไดง้่ายหรือแฟ้มขอ้มูลที� เป็นความลบัขององค์กร สถาบนั
การเงนิบางแหง่ใชเ้พื�อรกัษาความปลอดภยัเกี�ยวกบัการประมวล
รายการทางธุรกิจของธนาคารผ่านโทรศัพท ์ (Telephone
Banking) (5) ระบบการตรวจพสูิจนล์ายเซน็ (A Signature
Verification System) เทคโนโลยีนี� ใชก้ารจดจาํรูปร่าง
เสน้สายลายเซ็นซึ�งเซน็โดยใชป้ากกาพิเศษหรือปากกาสาํหรบั
รบัขอ้มูลเขา้สู่คอมพิวเตอร ์ (Tablet) โดยจะวดัจากแรงกด
และอารมณ์ในการเซน็ (�) ระบบการจดจาํม่านตา (Iris Rec-
ognition System) เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที�มี
ประสทิธิภาพสูงมาก โดยจะมกีลอ้งสาํหรบัถา่ยรูปม่านตาของ
คน และอ่านจดจาํบนัทึกเปรียบเทียบรูปแบบของม่านตา
ที�ถกูจดัเกบ็ไวใ้นคอมพวิเตอรเ์ช่นเดยีวกบัการพมิพล์ายนิ�วมอื
ระบบการจดจาํม่านตามรีาคาแพงมาก ส่วนใหญ่มกัใชใ้นการ
ร ักษาความปลอดภัยในหน่วยงานของร ัฐบาล ในกองทพั
รวมถึงสถาบนัทางดา้นการเงิน ในมลรัฐเท็กซ ัสมีการใช ้
เทคโนโลยนีี� ในการทาํบตัร ATM ใหก้บัลูกคา้และสามารถ
เบกิถอนเงนิสดไดอ้ย่างรวดเรว็ (�) ระบบการพิสูจน์ดเีอ็นเอ
(DNA) ในหน่วยงาน งานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาล
ค่ายบางระจนั(4) ไดอ้ธิบายเกี�ยวกบัดเีอน็เอไวว้า่ DNA ยอ่มา
จาก Deoxyribonucleic Acid ซึ�งเป็นสารพนัธุกรรม ซึ�งพบ
อยู่ในนิวเคลยีสของเซลลท์กุเซลลใ์นร่างกาย DNA ที�อยู่ใน
นิวเคลยีสจะไดร้บัถา่ยทอดครึ�งหนึ�งมาจากพอ่และอกีครึ�งหนึ�ง
จากแม่ DNA จะไม่ซํ�ากนัยกเวน้ในกรณีแฝดที�มาจากไข่
และอสุจิตวัเดยีวกนัหรอืที�เรยีกวา่แฝดแทน้ั �นเอง และพี�นอ้ง
พ่อแม่เดียวกนัก็จะไม่มี DNA ที�ไม่เหมือนกนัดว้ย เรานาํ
เอาความไม่เหมือนกนันี� เอามาใชป้ระโยชน์ทางดา้นนิติเวชได ้
ซึ�งนิยมกนัเอามาใชใ้นการพิสูจน์ตวับุคคลนั�นเอง ทนีี� เราจะ

รูไ้ดอ้ย่างไรว่าใครเป็นใคร ประการแรกเราตอ้งเก็บตวัอย่าง
DNA ของผูท้ี�ตอ้งการจะพสูิจนเ์สยีกอ่น ซึ�งสามารถเกบ็ตวัอยา่ง
ไดห้ลายชิ�นส่วน เช่น เลอืด เนื�อเยื�อ, กระดูก, เสน้ผม หรอื
แมแ้ต่ฟนั จากนั�นเราก็เก็บตวัอย่าง DNA จากพ่อและแม่
มาทาํ การ Match ข ้อมู ลหรือการเทียบข อ้มู ลนั� นเอง
ตรวจวิเคราะห์ DNA สิ� งสิ� งตรวจที�นิยมคือ เลือดครบ
สว่นเจาะใสส่ารกนัเลอืดแขง็ (EDTA BLOOD) สว่นของ DNA
ที�นาํมาทาํการศึกษาวเิคราะห ์ไดแ้ก่ (�) Chromosomal DNA
หรอื Nuclear DNA (nDNA): เทคนคิการวเิคราะหม์ตี ั�งแต่การ
วิเคราะหล์ายพิมพ์นิ� วมือของ nDNA และส่วน VNTRs
ปจัจุบนันาํเทคนิคการเพิ�มขยาย DNA ดว้ย Polymerase
Chainreaction ร่วมกบัการวเิคราะหค์วามหลากหลายอลัลลี
ของ Dna ที�มลีาํดบัเบสซํ�า ๆ  หรอื Short Tandem Repeats
ซึ�งมกีระจายอยูท่ ั �วทกุโครโมโซมเพื�อพสูิจนบ์คุคล และพสูิจน์
ความเป็นพ่อ แม่ ลูกการวเิคราะห ์Short Tandem Repeats
(STRs) ที�อยูบ่น  Y-chromosome ใชส้าํหรบัการพสูิจนพ์่อ
ลูก และเครือญาติทางพ่อ แต่ไม่อาจใชพ้ิสูจน์ความเป็น
ครอบครวั พ่อ แม่ ลูก (�) Mitochondrial DNA (mtDNA)
เป็น DNA นอกนิวเคลยีส อยูใ่น Mitochondria ใชป้ระโยชน์
เพื�อการพสูิจน ์ แม่ ลูก และเครอืญาตทิางแม่ ไม่อาจพิสูจน์
ความเป็นครอบครวั พ่อ แม่ ลูก อยา่งไรกต็ามแมว้า่การพสูิจน์
บคุคลในปจัจุบนัมุง่เนน้การตรวจวเิคราะห ์DNA แต่การตรวจ
บุคคลทางกายภาพ เช่น ลายนิ� วมือจากสถานที� เกิดเหตุ
ลายนิ�วมอืจากศพ มขีอ้ไดเ้ปรยีบการตรวจ DNA โดยเฉพาะ
กรณีการพิสูจน์คู่แฝดจากไข่ใบเดียวกนั เนื�องจากการตรวจ
DNA ในคู่แฝดซึ�งตรวจดว้ยทกุเทคนิคที�ใชก้นัในปจัจุบนัไม่
สามารถแยกหรอืบอกความแตกต่างของคู่แฝดไขใ่บเดยีวกนัได ้

รูปภาพที� � การเสวนาประชาชน เรื�อง “การเก็บขอ้มลูชีวมาตร (Biometrics)
ของหน่วยงานรฐักบัการละเมิดสทิธิสว่นบุคคลและผลกระทบต่อความมั �นคง

ของประเทศ” (https://www.spu.ac.th/activities:2019)
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บทความในวารสาร CIO World & Business
ฉบบัเดอืนสงิหาคม พ.ศ. ����  สุพล พรหมมาพนัธุ์(5) เขยีนไว ้
วา่เมื�อวนัศุกรท์ี� �� กรกฎาคม พ.ศ. ���� เวลา ��.��-��.��
น. ที�ผ่านมา สมาคมความม ั �นคงปลอดภยัสารสนเทศและ
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัศรปีทมุ ร่วมกนัจดั
เสวนาประชาชน เรื�อง “การเกบ็ขอ้มูลชวีมาตร (Biometrics)
ของหน่วยงานรฐักบัการละเมดิสทิธิส่วนบุคคลและผลกระทบ
ต่อความม ั �นคงของประเทศ” โดยมีวทิยากรและผูร้่วมเสวนา
คือ อาจารยป์รญิญา หอมอเนก ประธานและผูก้่อตั�ง, ACIS
Professional Center Co., Ltd. (ACIS), นพ.สุธี  ทวุริตัน์
กรรมการสม าคมความม ั � นคงปลอดภ ั ยสารสนเทศ
พล.อ.บรรเจิด เทยีนทองด,ี พล.อ.เจิดวุธ คราประยูร, และ
พ.ต.อ.ญาณพล ย ั �งยนื ณ หอ้งพชัรกติิยาภา อาคารเฉลมิ-
พระบารม ี�� ปี ซอยศูนยว์จิยั ถ.เพชรบรุตีดัใหม่ กรุงเทพฯ

อาจารยป์รญิญา หอมอเนก(6) กล่าวว่าในประเทศ
ไทย พระราชบญัญตัิการรกัษาความม ั �นคงปลอดภยัไซเบอร์
ปี ���� ประกาศใชแ้ลว้ เมื�อวนัที� �� พฤษภาคม พ.ศ. ����
ถา้เป็นขอ้มูลอเีมล, Facebook ร ั �วไหล ยงัสามารถแกไ้ขได ้
ดว้ยการเปลี�ยน Password แต่ถา้เป็นขอ้มูลเหล่านี� ร ั �วไหล
แลว้จะทาํอยา่งไร เช่น ลายพมิพน์ิ�วมอื ฝ่ามอื ใบหนา้ เรตนิา
ม่านตา (Iris) ลายเซ็น ดีเอ็นเอ เลยีง เป็นตน้ ซึ�งขอ้มูล
เหล่านี� ร ั �วไหลแลว้ไม่สามารถนาํกลบัมาได ้ แกไ้ขไดย้ากดว้ย
ขา่วลา่สุด Facebook ไดป้ระกาศวา่ออกหนุนเงนิสกลุ Libra
แมก้ระท ั �งคนที�เคยไดร้บัรางวลัโนเบล กย็งัไม่เชื�อม ั �นวา่ขอ้มูล
จะไมร่ ั �วไหล อ.ปรญิญา ยงัไดก้ลา่วถงึกระบวนการในการเขา้ถงึ
เทคโนโลยกีารเกบ็ขอ้มูลม ี� รูปแบบที�มคีวามแตกต่างกนั คือ
(�) การระบตุวัตน (Identification) อนัหมายถงึการระบตุวัตน
วา่คุณเป็นใคร ซึ�งเป็นการระบตุวัตนผา่นชื�อผูใ้ช ้(Username),
ความปลอดภยัของหมายเลขไอด ี(Security ID), สมารท์การด์
(Smart Card) และพีไอว ี (PIV) (2) การตรวจสอบรบัรอง
(Authentication) เป็นการพสูิจนต์รวจสอบว่าคุณเป็นใคร
ผ่านชื�อผู ใ้ช/้คาํส ั �งผสมรหสัผ่าน (Username/Password
Combo), หรือ PIN, OTP หรอืการเก็บขอ้มูลทางชีวมาตร
(Biometrics Data) ซึ�งเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล
หรอือตัลกัษณ์ เช่น ลายพมิพน์ิ�วมอื เรตนิา ม่านตา ใบหนา้
เป็นตน้ ปจัจบุนัมกีารใชไ้บโอเมทรกิซน์ี�กนัอยา่งแพร่หลาย เช่น
การสแกนลายพมิพน์ิ�วมอืเพื�อปลดลอ็กปุ่มโทรศพัท,์ การสแกน
ใบหนา้เขา้ทาํงาน และหอ้งประชมุ (�) การอนุญาต (Autho-

rization) หมายถงึการไดร้บัอนุญาตจากผูท้ี�เป็นเจา้ของขอ้มูล
ในการเกบ็ขอ้มลูความเป็นส่วนตวัของประชาชนนั�น หน่วยงาน
ของรฐัตอ้งมกีารรบัรองความปลอดภยัที�แน่นอนย ั �งยนืวา่ขอ้มลู
เหลา่นั�นตอ้งไมร่ ั �วไหล ถา้คุณเดนิทางไปเซิ�นเจิ�น เมื�อเขา้สู่เมอืง
จะมกีลอ้งจบัเกบ็ขอ้มูลตลอด บางคนกลวัมากจะกระโดดตกึ
ตายกม็ ีและมกีารประทว้งเกี�ยวกบัเรื�องนี�ที�ประเทศฮอ่งกงดว้ย
เช่นกนั ความจรงิแลว้การจดัเกบ็ขอ้มูลสามารถทาํได ้ แต่เรา
ไม่รูว้่าเขาเอาขอ้มูลของเราไปขายหรอืเปล่า สรุปประเด็นเป็น
� ขอ้ คือ (�) ปจัจุบนัเทคโนโลยไีปไกลมากที�เรยีกวา่ Disrup-
tive Technologies for Value Economy ตอ้งรูเ้ทา่ทนั
(�) เรื�องของคน การจดัเกบ็ขอ้มูลของคนตอ้งดูวา่เขาเอาไปทาํ
อะไร เมื�อคุณเก็บขอ้มูลไปแลว้มีการรกัษาความปลอดภยั
ที�ดหีรอืไม่ การจดัเกบ็ขอ้มูลตอ้ง Concern เรื�องของ Privacy
ดว้ย การจดัเก็บขอ้มูล “ถา้เก็บขอ้มูลเพื�อความม ั �นคงของ
ประเทศสามารถทาํได  ้ แต่คุณตอ้งไม่ใหข้อ้มูลร ั �วไหลนะ
ถา้ไม่ชวัร์จริงอย่าเก็บดีกว่า” ถา้คุณเก็บขอ้มูลของใครแลว้
ควรลบทิ�ง พ.ร.บ.ความม ั �นคงไซเบอร ์หา้มลม่, พ.ร.บ.ขอ้มูล
ส่วนบคุคล หา้มร ั �ว ถา้ขอ้มูลร ั �ว มคีนจะเลน่งานคุณ

นพ.สุธี ทุวริตัน์  กล่าวว่า มี � เรื�องหลกั คือ
(�) หนังสือเดินทาง (Passport) รุ่นใหม่ของประเทศไทย
โดยกระทรวงการต่างประเทศ ซึ�งแต่เดิมมีการเก็บขอ้มูลท ั�ง
ภาพถ่าย และลายพิมพ์นิ� วมือสิบนิ� ว แต่ต่อไปนี� จะมีการ
เก็บขอ้มูลชีวมาตรม่านตา (Iris) ดว้ย ซึ� งทางกระทรวงฯ
ไดใ้หเ้หตผุลวา่การเกบ็ขอ้มูลชวีมาตรดงักลา่วเป็นคณุลกัษณะ
ความปลอดภยัสูงสดุในการป้องกนัการปลอมแปลงหนงัสอืเดนิทาง
ซึ�งแตกต่างจากประเทศอื�น เช่น สหรฐัอเมรกิาเกบ็เฉพาะขอ้มูล
ภาพถา่ยอยา่งเดยีว ไม่ใหเ้กบ็ลายพมิพน์ิ�วมอื ในสหภาพยุโรป
เก็บเฉพาะภาพถ่ายและลายพิมพ์นิ� วมือเพียง � นิ� ว เช่น
ประเทศเยอรมนัน ีมกีารเกบ็มา่นตา สว่นประเทศเนเธอรแ์ลนด์
เกบ็ลายพมิพน์ิ�วมอื เป็นตน้ สาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืง (สตม.)
เวลามคีนเดนิทางไปต่างประเทศเขาจะดาํเนินการตรวจ � เรื�อง
คือ (�) ตรวจเอกสาร โดยเอา Passport มาสแกน เพื�อใหรู้ว้า่
คนนี�คอืใคร (Identification) (2) ระบบอเิลก็ทรอนกิส ์(Chip)
คือการนาํเอาขอ้มูลในเอกสารมาตรวจสอบว่าตรงกันไหม
ซึ� งเป็นการยืนย ันตัวตนที� แน่นอน (Authentication)
ตอนนี� ใครจะไปทาํหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งถกูเกบ็ � อยา่ง คือ
(�) รูปถา่ย (�) ลายพมิพน์ิ�วมอื และ (�) ม่านตา ซึ�งคนที�มา
จดัเกบ็ขอ้มูลนั�นเป็นบริษทัเอกชนที�มกีารเขา้มาประมูลงานได ้
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จากภาครฐัและไดไ้ปในราคาถกู ๆ ซึ�งเอกชนเหลา่นี� ในแต่ละปี
มีการเปลี�ยนแปลงไป แลว้แต่ว่าใครจะประมูลได ้ ซึ�งตรงนี�
ข อ้มูลคนทาํหนังสือเดินทางอาจจจะร ั �วไหล และอาจถูก
สวมรอยได ้ (�) การลงทะเบยีนซมิโทรศพัทด์ว้ยวธิีอตัลกัษณ์
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีนโยบายการให ้
ลงทะเบียนซิมโทรศัพทท์ ั�งการตรวจสอบใบหนา้และสแกน
ลายพมิพน์ิ�วมอืท ั �วประเทศ เมื�อเกบ็ขอ้มูลเหลา่นี� ไปแลว้ม ั �นใจ
ไดอ้ย่างไรว่าขอ้มูลไม่ร ั �วไหล แมก้ระท ั �งขอ้มูลบตัรประชาชน
ของบคุคลสาํคญัหลายคนถกูนาํไปลงทะเบยีนซํ�ากนัหลายครั�ง
ต่อไปอาจมีผลกระทบต่อการเลือกตั�ง เมื� อก่อนมีการใช ้
บตัรประชาชนในการเลอืกตั�ง แต่ต่อไปจะมีการใช ้ e-Vote
ในการเลอืกตั�ง เมื�อขอ้มลูถกูนาํไปเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มูล ถา้ขอ้มลู
เหล่านั�นถูกแฮกจะเกิดอะไรขึ�นกบัผลการเลอืกตั�ง สรุปคือ
รฐัอยากควบคมุขอ้มลูส่วนบคุคล, บรษิทัธุรกจิ อยากไดข้อ้มูล
ของลูกคา้ ขอ้มูลส่วนบคุคลในโลกออนไลนถ์กูนาํไปวเิคราะห์
หาผลประโยชน ์ควรมกีารปกป้องขอ้มูลดว้ยวธิีการที�ปลอดภยั
ดว้ย มี � กรณีตวัอย่าง คือ กรณีแรก สายการบนิบริติช
แอรเ์วย ์ในเครอืบรษิทัอนิเตอรเ์นช ั �นแนล แอรไ์ลนส์กรุป๊ (IAG)
ถูกสาํนักงานคณะกรรมาธิการขอ้มูลของสหราชอาณาจักร
(ICO) ลงโทษปรบัเงนิเป็นจาํนวน ���.�� ลา้นปอนด ์(ประมาณ
�,���,���,��� บาท) สบืเนื�องจากกรณีการร ั �วไหลของขอ้มูล
ทางการเงนิ และขอ้มูลลูกคา้ของบรษิทัเมื�อปีที�แลว้ (https://
thestandard.co) กรณีที�สอง คือ โรงแรมแมรอิอท (Marriot)
อินเตอรเ์นช ั �นแนล เครือธุรกิจโรงแรมรายใหญ่ที�สุดในโลก
โดนแฮก็เกอรเ์จาะระบบลว้งขอ้มลูลูกคา้ ��� ลา้นคน นบัตั�งแต่
ปี ���� และอาจตอ้งจ่ายค่าปรบัสูงถงึ ��� ลา้นดอลลาร์
(https://www.posttoday.com) สาํหรบัในประเทศไทย
อาจจะเขา้ขา่ยผดิ พ.ร.บ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล มาตราที�
�  มีโทษจาํคุก และโทษปรับทางปกครอง � ล า้นบาท
คณะกรรมการก็มคีวามผิดดว้ย

ขณะที�เวทเีสวนาประชาชนอนัประกอบดว้ย นพ.สุธี
ทวุริตัน,์ พล.อ.บรรเจดิ เทยีนทองด,ี พล.อ.เจิดวธุ คราประยูร,
และ พ.ต.อ.ญาณพล ย ั �งยนื สรุปความวา่ การจดัเกบ็ขอ้มูล
ชวีมาตรนั�นมที ั�งขอ้ดแีละขอ้เสยี สาํหรบัขอ้ด ีคอืเมื�อเกดิปญัหา
อาชญากรรมขึ�น สมยัก่อนตามจบัผูร้า้ยไดย้ากมาก เพราะหา
หลกัฐานไม่ค่อยมี และมีการพิมพ์ลายนิ� วมือไวน้ี� พอเป็น
แนวทางที�จะช่วยไดใ้นการสบืพยานหลกัฐาน แต่สว่นใหญ่คนที�

ทาํไวก้็เป็นจาํพวกพ่อคา้ที�ทาํดอกไมเ้พลงิ พอจะหาคนทาํผดิ
ก็หายาก เนื� องจากคนที�ทาํลายพิมพ์นิ� วมือไวก้็ยงัไม่เคยมี
ประวตัอิาชญากรรม เวลาจะหาขอ้มูลจบัผูร้า้ยก็ตอ้งไปพสูิจน์
วา่ใครใส่แหวนนิ�วไหน ดงันั�นการจดัเกบ็ขอ้มูลส่วนบคุคลเอา
ไวใ้นการทาํบตัรประชาชนก็ถอืวา่ยงัมีประโยชน์ แต่ไม่ใช่เก็บ
ขอ้มูลทกุอยา่ง รหสัผ่าน (Password) อเีมล ์ เมื�อถกูแฮกไป
กย็งัสามารถเปลี�ยนได ้แต่มา่นตาเปลี�ยนไมไ่ด ้ในสหภาพยโุรป
เขาเกบ็ขอ้มูลโดยใหส้แกนนิ�วเพยีงแค่ � นิ�ว ส่วนที�เหลอืเอาไว ้
ใชป้ระโยชนอ์ย่างอื�น จะเกดิอะไรขึ�นหากต่อไปมกีารโคลนนิ�ง
มนุษย ์การเกบ็ขอ้มูลของหน่วยงานรฐัควรตอ้งมกีารออกแบบ
ใหช้ดัเจนว่าจะเกบ็ขอ้มูลอะไรบา้ง ไม่ใช่เกบ็ทกุอย่าง เพราะ
ตอนนี� ทาํบตัรประชาชน, ทาํหนังสือเดินทาง, ทาํใบข ับขี�
กเ็กบ็ขอ้มูลกนัหมดท ั�งรูปถา่ย ลายพมิพน์ิ�วมอื ใบหนา้ ม่านตา
ตอ่ไปอาจมกีารเกบ็ถงึเรื�องดเีอน็เอ (DNA) ดว้ย เพราะอาจเสี�ยง
ต่อการละเมดิสทิธิส่วนบคุคล ตอ้งบอกประชาชนใหช้ดัเจนวา่
มีความจาํเป็นอะไรตอ้งเก็บขอ้มูลชีวมาตรเหล่านี�  ถา้พลาด
ขอ้มูลร ั �วไหลเพียง � % ย่อมมีผลเสีย ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชน ทา้ยสุด นพ.สุธี ทวุริตัน ์ ไดม้ขีอ้เสนอแนะในการ
เสวนา คร ั�งนี�  คือ (�) รฐัควรจะหลกีเลี�ยงการบงัคบัเกบ็ขอ้มูล
ชวีมาตรของประชาชน เกบ็เทา่ที�จาํเป็นจรงิ ๆ  (�) รฐัควรจะตอ้ง
กาํกบัดูแลมาตรฐานการรกัษาความม ั �นคงปลอดภยัไซเบอร์
และคุ ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลของขอ้มูลชีวมาตรอย่างมี
ธรรมาภบิาล เปิดเผย โปร่งใส (�) รฐัไม่ควรจะยอมใหเ้อกชน
เขา้มาบริหารจัดการฐานขอ้มูลชีวมาตร และ (�) รฐัตอ้งมี
มาตรการเยยีวยาแกไ้ขเจา้ของขอ้มูลที�เกดิการร ั �วไหล ท ั�งหมด
ท ั�งมวลนี�หากทางรฐัไดเ้หน็ความสาํคญัเหล่านี�  จึงนบัไดว้่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยแทจ้ริง

ขา่วลา่สดุ นายแพทยส์ธุี ทวุริตัน์(7) กรรมการสมาคม
ความม ั �นคงปลอดภยัระบบสารสนเทศ หรอื TISA เปิดเผยกบั
“ฐานเศรษฐกจิ” วา่กรณีธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) กาํลงั
ผลกัดนัใหม้กีารใชร้ะบบการพสูิจนแ์ละยนืยนัตวัตนทางดจิทิลั
(Digital ID) โดยการเอาเทคโนโลยชีวีมาตร (Biometric) เช่น
การจดจาํใบหนา้ ลายนิ� วมอื หรือม่านตา มาใชใ้นการพสูิจน์
ยืนยนัตวับุคคลในการทาํธุรกรรมทางการเงิน (Biometric
Payment) กาํลงัส่งผลกระทบต่อเงินฝากธนาคารคนไทย
และมโีอกาสถกูแฮกเกอรส์วมรอยถอนหรอืส ั �งโอนไปจนเกลี�ยง
บญัชโีดยไมรู่ต้วั ท ั�งยงัไมส่ามารถที�จะเรยีกรอ้งความรบัผดิชอบ
จากธนาคารได  ้ “ปัจจุบนัมีการบงัคับเก็บขอ้มูลชีวมาตร
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ประชาชน ไดแ้ก่ ภาพถา่ยใบหนา้ ลายนิ� วมือ �� นิ� ว โดย
หน่วยงานร ัฐ เช่น การทาํบตัรประชาชน หนังสือเดินทาง
ลงทะเบียนซิมมือถือ นอกจากนี� กระทรวงการต่างประเทศ
กาํหนดใหม้กีารเกบ็ขอ้มลูม่านตาเพิ�มเตมิ โดยขอ้มลูเหลา่นี�ถกู
เกบ็ไวใ้นฐานขอ้มูลของเอกชนผูร้บัสมัปทานภาครฐั หากมกีาร
ร ั �วไหลขอ้มูลหรอืเจา้หนา้ที�รฐันาํขอ้มลูไปใชไ้ม่ถกูตอ้ง จะส่งผล
ใหค้นไทยท ั�งประเทศมีความเสี�ยงที�จะถูกแอบอา้ง สวมรอย
ตวับุคคลถอนเงนิในบญัชธีนาคารจนหมดตวัและยงัมีโอกาส
ที�จะถกูแอบอา้งสวมรอยตวับคุคลทาํธุรกรรมทางดจิิทลัอื�น ๆ
ลา่สุดทางสมาคมฯ ไดย้ื�นหนงัสอืเกี�ยวกบัขอ้วติกกงัวลถงึการ
เก็บข อ้มู ลชี วมาตรส่ วนบุ คคลในความร ับผิ ดชอบของ
หน่วยงานรฐัไปยงั พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี
โดยประเด็นปญัหาสาํคญั คือ �. การจดัเก็บขอ้มูลชีวมาตร
ของประชาชนโดยหน่วยงานรฐั ที�ไม่ไดม้กีารพจิารณาถงึเหตผุล
และความจาํเป็นอย่างรอบคอบและรอบดา้น รวมท ั�งไม่ไดม้ี
การพิจารณาถึงผลกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลกรณีที� เกิดการ
ร ั �วไหลหรอืถูกละเมดิ �. การที�หน่วยงานรฐัใหเ้อกชนเขา้มา
เป็นผู ้บริหารจัดการฐานข ้อมู ลชี วมาตรของประชาชน,
�. การไมม่มีาตรการเยยีวยาบคุคลผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มลูชวีมาตร
ที�อยูใ่นความควบคุมของหน่วยงานรฐักรณีเกดิการร ั �วไหลหรอื
ถูกละเมิด, �. การไม่มีมาตรการกาํกบัดูแลที�มีธรรมาภิบาล
เปิดเผยและโปร่งใส บงัคบัใชก้บัหน่วยงานรฐัที�บงัคบัเกบ็ขอ้มลู
ส่วนบุคคลประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิ�งขอ้มูลชวีมาตร และ
�. การจดัเกบ็ขอ้มูลชวีมาตรของประชาชน โดยไม่มมีาตรฐาน
การรกัษาความม ั �นคงปลอดภยัเพยีงพอ สุ่มเสี�ยงขอ้มูลร ั �วไหล
และทาํใหไ้ม่สามารถเอาชีวมาตรมาใชพ้ิสูจน์ยนืยนัตวัตนทาํ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไม่สามารถใชช้ีวมาตรยืนยนั
ตวับคุคลในการชาํระเงนิออนไลน ์หรอืการลงคะแนนเลอืกตั�ง
อเิลก็ทรอนิกสใ์นอนาคตอนัใกล ้เนื�องจากขอ้มูลที�ร ั �วไหลจะถกู
นาํมาใชแ้อบอา้งสวมรอยตวับุคคลทาํธุรกรรมทางดิจิทลัไป
ตลอดชีวติ สาํหรบัขอ้เสนอแนะ คือ �. จดัตั�งคณะทาํงาน
เพื�อรวบรวมขอ้มูลการบงัคบัเก็บขอ้มูลชวีมาตรของประชาชน
�. ศึกษาวา่ประกาศบงัคบัเกบ็ขอ้มูลชวีมาตรของหน่วยงานรฐั
แต่ละแห่งเป็นไปโดยชอบธรรมและมีอาํนาจตามกฎหมาย
หรือไม่ และใชอ้าํนาจรฐัขดักบับทบญัญตัิเรื�องการคุม้ครอง
สทิธิและเสรีภาพประชาชนตามรฐัธรรมนูญหรอืไม่

การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีชีวมาตร หรือไบโอ-
เมทรกิซ ์ปจัจุบนัมนีิยมใชง้านกนัอยา่งแพร่หลาย ตวัอยา่งเช่น

ทีมข่าวอาชญากรรม(8) ของ MGR Online เมื�อวนัที� ��
กนัยายน พ.ศ. ���� ไดร้ายงานขา่วเรื�อง “สตม.โชวศ์กัยภาพ
ไบโอ เมทรกิซ ์ � วนั จบัพาสปอรต์ปลอม � ราย” ความวา่
วนันี�  (�� ก.ย.) เวลา ��.�� น. ที�สาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืง
(สตม.) พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. พรอ้มดว้ย
พล.ต.ต.ภาคภูมภิภิทัฒ ์สจัจพนัธุ ์รอง ผบช.สตม. พล.ต.ต.
อิทธิพล อทิธิสารรณชยั รอง ผบช.สตม. พ.ต.อ.เกติ�ฉกาจ
นิลประด ับ รอง ผบก.ตม.� ร่วมกันแถลงผลการระดม
กวาดลา้งอาชญากรรมและกวดขนัจบักุมคนต่างดา้วที�เขา้มา
อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายหรือที�มีพฤติกรรมจะ
เขา้มากระทาํความผดิทางอาญาหรอืก่อความเดอืดรอ้นวุน่วาย
ใหบ้งัเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยระหว่างวนัที�  ��-��
กนัยายน กองกาํกบัการสืบสวนปราบปราม กองบงัคับการ
ตรวจคนเขา้เมอืง � มผีลการจบักมุคดสีาํคญั ๆ  จาํนวน � ราย
โดยเมื�อวนัที� �� ก.ย. ที�ผ่านมา เวลาประมาณ ��.�� น. จบักมุ
ครอบครวัชาวอิหร่านท ั�ง � ราย ใชห้นงัสือเดินทางประเทศ
กรีซปลอม เพื�อใชใ้นการเดินทางไปขอลี�ภยัที�ประเทศองักฤษ
โดยผู ้เป็นพ่ออา้งว่าติดต่อนายหน ้าชาวอิหร่ านเพื� อจ ัดหา
เอกสารเดนิทาง ค่าใชจ่้ายประมาณ ��,��� ยูโร หรอืประมาณ
�,���,��� บาท โดยตอ้งชาํระลว่งหนา้ ��,��� ยูโร ที�ประเทศ
อิหร่าน และเดินทางมาร ับหนังสือเดินทางที�ประเทศตุรกี
ไดช้าํระส่วนที�เหลอือกี ��,��� ยูโร ก่อนจะเดนิทางมาประเทศ
ไทยเพื�อใชห้นังสือเดินทางปลอมเล่มดงักล่าวในการเดินทาง
ต่อมาเวลาประมาณ ��.�� น. ของวนัเดยีวกนัสามารถจบักมุ
ชายชาวอหิร่าน อายุ �� ปี ผูต้อ้งหาชาวอหิร่าน โดยใชห้นงัสอื
เดินทางประเทศกรีซปลอมเพื�อใชใ้นการเดินทางไปขอลี�ภยัที�
ประเทศองักฤษเช่นกนั โดยรายนี�ติดต่อนายหนา้รบัหนงัสือ
เดนิทางที�ประเทศตรุก ี และเสียค่าใชจ่้ายจาํนวน �,��� ยูโร
หรอืประมาณ ���,��� บาท โดยหนงัสอืเดนิทางจาํนวน � ใน
� เล่ม ระบบไบโอเมทริกซแ์จง้เตือนว่าเป็นหนงัสือเดินทาง
ที� ถูกขโมยจากฐานข อ้มู ลของอินเตอร์โพล ทางตาํ รวจ
กก.สส.ปป.บก.ตม.� จงึทาํการแจง้ขอ้หาชาวอหิร่านท ั�ง � รายนี�
ในขอ้หา “ใชห้รือมีไวใ้ชซ้ึ�งหนงัสือเดินทางปลอมฯ (หนงัสือ
เดินทางประเทศกรีซปลอม)” นาํส่ ง พนักงานสอบสวน
สภ.ทา่อากาศยานสุวรรณภูมดิาํเนินคด ีจากนั�นวนัที� �� ก.ย.
ที�ผ่านมา เวลาประมาณ ��.�� น. จบักมุ � ผูต้อ้งหาหญงิ
ชาวปาเลสไตน์ ไดโ้ดยสารเครื� องบินมาจากกรุงอาบูดาบี
ใชห้นังสือเดินทางประเทศสวีเดนหนา้เหมือนในการเดินทาง
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เขา้ประเทศ เพื�อแฝงตวัเป็นนกัทอ่งเที�ยว ก่อนที�จะใชห้นงัสอื
เดนิทางหนา้เหมอืนเดนิทางไปขอลี�ภยัยงัประเทศที�สาม โดยทั�ง
� ราย ติดต่อนายหนา้ที�ประเทศอิหร่าน มีค่าใชจ่้าย คนละ
��,��� ยูโร (หรือประมาณคนละ ���,��� บาท ซึ�งชาํระ
ลว่งหนา้คนละ �,��� ยูโร หรอืประมาณคนละ ��,��� บาท
เมื�อคร ั�งติดต่อรบัเล่ม และจะชาํระส่วนที�เหลือเมื�อสามารถ
เดินทางไปยงัไประเทศที�สามสาํเร็จ โดยระบบไบโอเมทริกซ์
อา่นค่าความเหมอืนเปรยีบเทยีบภาพถา่ยจากชพิที�ฝงัอยูใ่นหนงัสอื
เดินทางอีพาสปอร์ตกับภาพผูโ้ดยสาร พบว่ามีเปอร์เซ็นต์
ความเหมือนกนันั�นมีค่าตํ �า ผูโ้ดยสารมใีบหนา้ หู ตา จมูก
และปาก แตกต่างจากภาพที�จดัเกบ็ในชพิ ทางตาํรวจ กก.สส.
ปป.บก.ตม.� จึงจบักมุผูต้อ้งหาท ั�ง � ราย พรอ้มแจง้ขอ้หา
“ใชห้นงัสอืเดนิทางของผูอ้ื�นโดยมชิอบในประการที�น่าจะก่อให ้
เกิดความเสียหายต่อผู อ้ื� นหรือประชาชน” นาํส่งพนักงาน
สอบสวน สภ.ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ ดาํเนินคด ี และวนัที�
�� ก.ย. ที�ผ่านมา เวลาประมาณ ��.�� น. จบักุมชายชาว
ไนจีเรีย อายุ �� ปี ใชห้นังสือเดินทางแอฟริกาใตป้ลอม
เดินทางมาจากประเทศตุรกี เปลี�ยนเครื�องที�ประเทศกาตาร์
ก่อนที�จะเดนิทางเขา้ประเทศไทย เพื�อแฝงตวัเป็นนกัทอ่งเที�ยว
ก่อนที�จะใชห้นังสือเดินทางปลอม เพื�อลกัลอบไปทาํงานใน
ประเทศเกาหลีใต ้ ร ับหนังสือเดินทางจากนายหน ้าชาว
แอฟริกาใต ้ เสียค่าดาํเนินการประมาณ ��� เหรียญสหรฐั
หรอืประมาณ ��,��� บาท โดยระบบไบโอแมทรกิซ ์สามารถ
ตรวจสอบหนา้ขอ้มูลส่วนบคุคลดว้ยแสงต่าง ๆ เช่น แสงยูวี
แสงอินฟาเรด พบความผิดปกติของหนา้ขอ้มูลส่วนบุคคล
เล่มด ังกล่าว ตาํรวจ กก.สส.ปป.บก.ตม.� จับกุมชายคน
ดงักล่าวในขอ้หา “ใชห้รือมีไวใ้ชซ้ึ� งหนังสือเดินทางปลอมฯ
(หนงัสอืเดนิทางประเทศกรซีปลอม)” นาํสง่ พนกังานสอบสวน
สภ.ทา่อากาศยานสุวรรณภูมดิาํเนินคดตี่อไป

ในรายงานเรื� อง “ไบโอเมทริกซ์” สุพาวรรณ์
กุศลครออง(9) ไดเ้ขยีนถงึการประยุกตใ์ชไ้บโอเมทริกซไ์วใ้น
sites.google.com สามารถนาํไปประยุกตใ์ชไ้ดห้ลายแนวทาง
คือ (�) การควบคุม ใชใ้นการควบคุมการเขา้ออกสถานที�/หรอื
การใชต้รวจสอบเวลาทาํงานการเขา้ออกสถานที�หวงหา้มในปจัจบุนั
มกัจะใชบ้ตัรผ่าน หรือใชร้หสัผ่าน หรือแมแ้ต่การใชย้ามเฝ้า
ซึ�งการป้องกนัแบบนี� สามารถถกูลกัลอบไดง้า่ย เช่นบตัรผ่าน
หรือรหสัผ่าน อาจหาย ลืม หรือแมแ้ต่ใหค้นอื�นยืมใชไ้ด ้
ส่ วนยามเฝ้าก็ขึ� นอยู่ ก ับความเขม้งวดของยามแต่ละคน
ความบกพร่องของระบบที� ใชก้นัอยู่ในปัจจุบนัจึงมีอยู่มาก
การนาํเอา ไบโอเมทรกิซม์าช่วยเช่น การผ่านเขา้ออกโดยใชก้าร
สแกนลายพิมพน์ิ�วมือ, ใชก้ารตรวจสอบรูปหนา้, หรือแมแ้ต่
การใชก้ารตรวจสอบลกัษณะของเรตนิาภายในดวงตา จึงเป็น
ทางออกที�ดกีวา่การใชง้านที�เป็นอยูใ่นปจัจุบนั  (�) การใชง้าน
เครื�องคอมพิวเตอรแ์ละระบบเครือข่าย เครื�องคอมพิวเตอร์
แบบ Notebook หลายรุ่น มกีารนาํเอาเทคโนโลย ีBiomet-
rics ประเภทลายนิ�วมอืเพื�อมาช่วย Authentication การใช ้
งานเครื�องคอมพวิเตอรซ์ึ�งค่อนขา้งมปีระโยชนม์ากสาํหรบับคุคล
ที�ตอ้งการความปลอดภยัในการรกัษาขอ้มูล เพราะถงึแมว้่า
เครื�องคอมพิวเตอรจ์ะถูกขโมย แต่ผูท้ี�ขโมยไปก็ไม่สามารถ
นาํไปใชง้านได ้ โดยการใชล้ายนิ� วมือมาช่วยมีอยู่หลกั ๆ
สองประเภท คือเครื�องคอมพวิเตอร ์Notebook ที�มตีวัตรวจ
จบัลายนิ�วมอือยูใ่นตวัเครื�องอยูแ่ลว้ และประเภทที�ใช ้PC Card
ที�มตีวัตรวจจบัลายนิ�วมอือยู ่ใส่เขา้ไปในช่อง PC Card ของ
เครื�องคอมพิวเตอร ์ Notebook โดยที�ลายนิ� วมือจะเป็นการ
ใชท้ดแทนการใชร้หสัผ่าน (Password) นั �นเอง นอกจากนี�
การใชง้านคอมพวิเตอรร์ะบบเครือขา่ย จะตอ้งใหผู้ใ้ชใ้ส่รหสั
ผ่านก่อนการใชง้านทุกคร ั�ง แต่เนื�องจากรหสัผ่านสามารถถูก
คาดเดาหรอืขโมยหรอืถกูยมืไปใชไ้ดง้า่ย ดงันั�นการใช ้Biome-
trics มาเป็นตวัเขา้รหสัการใชง้านของผูใ้ชร้ะบบเครอืขา่ยจึงเป็น
สิ�งที�สามารถยนืยนัไดอ้ย่างแทจ้ริงว่าผูท้ี�ใชร้ะบบเครอืขา่ยอยู่
คือผูท้ี�มีสิทธิในการใชง้านไดจ้ริง (�) การใชง้านของสถาบนั
การเงนิในปจัจบุนัการตรวจสอบตวับคุคลเป็นสิ�งที�เป็นพื�นฐาน
ที�สาํคญัของการทาํธุรกิจของสถาบนัทางการเงิน การใชก้าร
ตรวจสอบลายเซ็น ลายนิ� วมือ บตัรประจาํตัว หรือแมแ้ต่
รหสัผ่าน ลว้นแต่เป็นสิ�งที�ง่ายต่อการปลอมแปลงและเป็น
ปญัหาที�สถาบนัการเงนิตอ้งพบเจอกบักลโกงต่าง ๆ  ที�ทาํใหเ้กดิรูปภาพที� � สํานกังานตรวจคนเขา้เมือง (สตม.) โชวศ์กัยภาพไบโอ-

เมทริกซ ์� วนัจบัพาสปอรต์ปลอม (https://mgronline.com: 2020)
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ความเสยีหาย ดงันั�นการนาํเอาเทคโนโลยทีางดา้นไบโอเมทรกิซ์
มาใชเ้ป็นสิ�งประกอบเพิ�มเตมิในการตรวจสอบตวับคุคล จงึเป็น
สิ�งที�ไดร้บัความสนใจเป็นอย่างมากจากสถาบนัทางการเงิน
ท ั�งทางดา้นการช่วยในการเบกิถอนเงนิท ั�งที�ผ่านทางเคาน์เตอร์
และท ั�งที�ผ่านทางเครื�อง ATM นอกจากนี� การใชเ้ทคโนโลยี
ไบโอเมทริกซ์ในการตรวจสอบผูใ้ชบ้ตัรเครดิตก็จะเป็นการ
ช่วยลดการปลอมแปลง หรือการลกัลอบใชบ้ตัรเครดิตของ
ผู ้อื� น และในทางกล ับกันก็ย ังช่ วยลดการปฏิ เสธความ
รบัผดิชอบของผูใ้ชง้านเอง เพราะมีหลกัฐานที�แน่นอนในการ
ระบุต ัวบุคคลที� เชื� อถือได ้ (�) การใชง้านดา้นการระบุต ัว
อาชญากร การระบุตวัอาชญากรที�ทาํการตรวจสอบลายนิ� วมอื
หรือการชี� ต ัวโดยพยาน ซึ� งสามารถนาํเอา Biometrics
มาชว่ยในการตรวจสอบลายนิ�วมอืโดยอตัโนมตั ิAFIS (Auto-
mated Fingerprint Identification System) ระบบนี�
นอกจากจะใหท้างตาํรวจตรวจลายนิ� วมือที�พบในที�เกิดเหตุ
กบัฐานขอ้มูลลายนิ� วมืออาชญากรที�มีอยู่แลว้ ระบบ AFIS
ยงัสามารถเป็นแหลง่ขอ้มูลใหก้บัทางองคก์รทางเอกชนในการ
คน้หาประวตักิารทาํผดิกฏหมายของผูส้มคัรงานหรอืบคุคลากร
ภายในองคก์รไดอ้กีดว้ย (�) งานทะเบยีนราษฎรจ์ะเหน็ไดว้า่
ในยุคปจัจุบนัประเทศไทยเองก็ไดม้ีการพฒันางานทะเบยีน
ราษฎรใ์หม้คีวามทนัสมยัและมคีวามสะดวกสบายและมคีวาม
รวดเรว็มากยิ�งขึ�น ส่วนหนึ�งกไ็ดม้กีารนาํเทคโนโลย ีBiomet-
rics ร่วมกบัเทคโนโลยทีางคอมพวิเตอร ์เพื�อมาใชก้บัการระบุ
ยนืยนัตวับุคคลในการมาตดิต่องานทะเบยีนราษฎร ์ ซึ�งจะทาํ
ใหเ้กิดความคล่องตัวมากยิ�งขึ� น อย่างเช่น ในการต่ออายุ
บตัรประชาชน ก็สามารถทาํแบบออนไลน์ไดท้ี�สาํนักงานเขต
หรืออาํเภอที�ใดก็ได ้ เนื�องจากจะมีการยนืยนัตวับุคคลและ
เชื�อมโยงเป็นระบบเครือข่ายเดียวกนัท ั�งประเทศ เป็นตน้ (�)
การพสูิจนล์ายเซน็ โดยจะมเีครื�องตรวจสอบลายเซน็ (Signa-
ture Verification System) เทคโนโลยนีี�ใชก้ารจดจาํลกัษณะ
ของลายเซน็ เสน้สายลายเซ็นซึ�งเซน็โดยใชป้ากกาพิเศษหรือ
ปากกาสาํหรบัรบัขอ้มูลเขา้สู่คอมพวิเตอร ์(Tablet) โดยจะวดั
จากแรงกด จงัหวะความหนกัเบาของลายเซ็น และอารมณ์
ในการเซน็ การพสูิจนล์ายเซน็ในปจัจุบนัยิ�งไดร้บัการยอมรบั
มากขึ�น โดยในหลายประเทศไดม้กีารออกกฏหมายมารองรบั

โดยเฉพาะการทาํธุรกจิพาณิชยอ์เิลก็ทรอนกิส ์(e-Commerce)
และการเซ็นเอกสารการปฏิบตัิงานต่าง ๆ ในประเทศไทย
ไดม้กีารออกพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์
ปี พ.ศ. ���� โดยมปีรากฎอยูใ่นมาตราที� � ซึ�งเป็นการกาํหนด
นยิามความตอนหนึ�งวา่ “ลายมอืชื�ออเิลก็ทรอนกิส”์ หมายความ
วา่ อกัษร อกัขระ ตวัเลข เสยีงหรอืสญัลกัษณ์อื�นใดที�สรา้งขึ�น
ใหอ้ยู่ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกสซ์ึ�งนาํมาใชป้ระกอบกบัขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์เพื� อแสดงความสัมพ ันธ์ระหว่างบุคคลกับ
ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส ์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อระบุตวับุคคล
ผูเ้ป็นเจา้ของลายมือชื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวขอ้งกบัขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์นั�น และเพื�อแสดงว่าบุคคลดงักล่าวยอมรบั
ขอ้ความในขอ้มลูอเิลก็ทรอนกิสน์ ั�น และในมาตราที� � ความวา่
ในกรณีที�บุคคลพึงลงลายมือชื�อในหนังสือ ใหถ้ือว่าขอ้มูล
อเิลก็ทรอนิกสน์ ั�นมกีารลงลายมอืชื�อแลว้ ถา้ (�) ใชว้ธิีการที�
สามารถระบุตวัเจา้ของลายมือชื�อ และสามารถแสดงไดว้่า
เจา้ของลายมอืชื�อรบัรองขอ้ความในขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสน์ ั�นวา่
เป็นของตน และ (�) วธิีการดงักล่าวเป็นวธิีการที�เชื�อถอืได ้
โดยเหมาะสมกับวตัถุประสงค์ของการสรา้งหรือส่งขอ้มูล
อเิลก็ทรอนิกส ์โดยคาํนึงถงึพฤตกิารณ์แวดลอ้มหรอืขอ้ตกลง
ของคู่กรณี และบล็อกเกอรช์ื�อ Pornaka abobee111(10)

ไดเ้ขยีนไวใ้น Bloggang เกี�ยวกบัการนาํไบโอเมทริกซม์าใช ้
ดา้นการคา้คือ (�) การนาํมาใชใ้นธุรกจิการคา้ มนีาํเทคโนโลยี
Biometrics มาใชก้บัธุรกจิการคา้ เป็นการนาํเทคโนโลย ีBio-
metrics ที�ไดน้าํขอ้มูลทางกายภาพของบุคคลทาํงานร่วมกบั
เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ ในกิจการธุรกิจรา้นคา้ หรือ
รา้นสะดวกซื�อ หา้งสรรพสนิคา้ เพื�อใชใ้นการชาํระเงนิชว่ยไม่ให ้
เสียเวลาในการรอคิ วที� จุ ดชาํระเงิน เพราะลูกค ้าไม่ตอ้ง
พกเงินสดอีกต่อไป การทาํงานก็คือ ลูกค ้าจะตอ้งเลือก
ลงทะเบยีนกบัรา้นคา้ก่อนเพื�อที�จะเกบ็รวบรวมขอ้มูลของลูกคา้
เอาไว ้ ที�เรยีกระบบนี�วา่ Touch to Pay เมื�อลงทะเบยีนกบั
รา้นคา้เรยีบรอ้ยกส็ามารถซื�อสนิคา้ไดท้กุอยา่ง จากนั�นเมื�อมา
จุดชาํระเงนิก็แค่วางนิ�วมอืเพื�อใหเ้ครื�องอ่านลายนิ� วมอืสาํหรบั
การชาํระเงนิแบบ Biometrics แลว้ใส่รหสัผ่านและเลอืกวธิี
การชาํระเงนิตามที�ไดล้งทะเบยีนไวต้อนแรก ซึ�งระบบกจ็ะทาํ
การอ่านขอ้มูลพรอ้มกบัหกัเงนิของคุณโดยอตัโนมตัิ
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        ดงันั�นจะเหน็ไดว้า่การพสูิจนต์วัตนดว้ยเทคโนโลยี
ชวีมาตร (Biometrics Technology) นั�นมคีวามสาํคญัเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ�งการนาํไปประยุกต์ใชใ้นการ
ทาํงานดา้นต่าง ๆ  ไม่วา่จะเป็นระบบธนาคาร การจดัทาํหนงัสอื
เดนิทาง (Passport) การจดัทาํทะเบยีนราษฎร ์เป็นตน้ หากมี
การจดัเกบ็ขอ้มูลของประชาชนไม่มากจนเกนิไปก็มปีระโยชน์
อยา่งมาก เพราะจะช่วยในเรื�องของรกัษาความม ั �นคงปลอดภยั
ในการทาํงาน ตลอดจนในเรื�องของความสะดวกสบาย แต่ถา้
หากว่าทางหน่วยงานของรฐัและเอกชนมีการจัดเก็บขอ้มูล
ทางชีวมาตรหลายอย่างมากเกินไป คือ ท ั�งลายพิมพ์นิ� วมือ
ภาพถ่ าย การสแกนใบหน ้า การสแกนม่ านตา เป็นตน้
อีกท ั�งยงัเปิดโอกาสใหบ้ริษทัเอกชนเขา้มาประมูลการจัดเก็บ
ขอ้มูลชีวมาตรดว้ย และบริษทัเอกชนเหล่านั�นก็มีการผลดั
เปลี�ยนหมนุเวยีนกนัไป สุดแลว้แต่ใครจะประมูลได ้ซึ�งวธิีการ
เช่นว่านี� อาจเป็นการเสี�ยงต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแลว้
ยงัเสี�ยงต่อการที�มีขอ้มูลร ั �วไหลอีกดว้ย หากไม่มีมาตรการ
การรกัษาความปลอดภยัที�ด ี ซึ�งถา้หากมกีารร ั �วไหลของขอ้มูล
ขึ�นมาจรงิ ๆ อาจมีการขโมยอตัลกัษณ์หรือการสวมรอยจาก
แฮกเกอร์ในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยเฉพาะ
อาชญากรรมทางดา้นการเงนิ เช่น อาจมกีารถอน หรอืสั �งจ่าย
เงนิไปจนหมดบญัช ีหรอืผูท้ี�เป็นเจา้ของบญัชไีม่สามารถสั �งจ่าย
ชาํระเงนิทางบญัชอีอนไลน์ได ้
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