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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ในการวิจัยนี้ 1) เพื่อศึกษากระบวนการการอ าพรางข้อมูลด้วยภาพ  2) เพื่อท าการออกแบบอัลกอลิทึมการ

อ าพรางข้อมูลด้วยภาพ 3) เพื่อท าการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบ ปัญหาในปัจจุบันของระบบการรักษาความลับ
ข้อมูลมีความจ าเป็นอย่างมากในเรื่องการปกป้องข้อมูลอันส าคัญ และมีการน ามาใช้ในหน่วยงานที่มีความจ าเป็นด้านความ
ปลอดภัยข้อมูล จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีการน าระบบรักษาความลับของข้อมูลมาใช้ในการป้องกันการบุกรุกด้านข้อมูลหลาย
รูปแบบ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กร     
 จากผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบที่ได้จากการทดสอบอ าพรางข้อมูลด้วยภาพในอัลกอริทึมที่พัฒนาใหม่ 
จากกลุ่มภาพตัวอย่าง 2 กลุ่มๆ ละ 30 ภาพ ในขนาดมาตรฐานของภาพ 640x480 Pixels ความแม่นย าในการเข้าและ
ถอดรหัสของกลุ่มที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 100 % ความแม่นย าในการเข้าและถอดรหัสของกลุ่มที่ 2 มีค่า เฉลี่ย100 % ซึ่งถือว่ามี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมากแสดงว่าประสิทธิภาพในการเข้าและถอดรหัสภาพอยู่ในระดับที่เที่ยงตรงและมีความเหมาะสม 
ต่อการน าไปประยุกต์ใช้งานในการประมวลการอ าพรางข้อมูลด้วยภาพ 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการน าเสนอเนื้อหาความรู้ในด้านเทคนิค และหลักการในการประยุกต์พร้อมทั้งตัวอย่างประกอบ
กิจกรรมต่างๆ ในระบบที่ต้องมี เพื่อการพัฒนาต้นแบบของระบบการอ าพรางข้อมูลด้วยภาพ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นใน
อนาคตและพัฒนาระบบต่อไป 
 
ค าส าคัญ : การเข้ารหัส การอ าพรางข้อมูล วิธีการทางคอมพิวเตอร ์ภาพดิจิทัล การประมวลผลภาพ 
 

Abstract 
The purpose of this research 1) to study the process of steganography in images. 2) to design 

algorithms for steganography Al Gore list with pictures. 3) to design and develop a software prototype. 
The current issue of confidentiality of information is essential in protecting valuable data. And the 
adoption of the agencies with the necessary information security. It can be seen that the confidentiality of 
information systems are used to prevent the intrusion of various kinds of information. For the security of 
information in the organization. 

The results of the performance evaluation of the system by testing with image steganography in 
the development of new algorithms. From the preview, two groups of 30 shots in a standard size of 
640x480 Pixels accuracy and decoding of Group 1 with an average of 100% accuracy and decoding of 
group 2, with an average of 100%. considered effective in a very good performance in the image codecs 
in an honest and appropriate. The main applications in the processing of the image steganography. 

The research was presented in technical knowledge. And principles for the application and sample 
activities. In systems that require to the development of the visual system, steganography. To be effective 
in the future and develop the system.  
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บทน า 
ในปัจจุบันระบบการตรวจสอบความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์  และเครือข่ายค่อนข้างจะมีส่วนจ าเป็นอย่างมาก

ส าหรับการบริหารข้อมูลบนระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในด้านความลับของข้อมูล การด าเนินชีวิตในโลก
ปัจจุบัน ตลอดจนการให้บริการระบบงานไอทีในด้านต่างๆ เช่นระบบสารสนเทศทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูล
ต่างๆ ตลอดจนระบบงานในองค์กรของรัฐ เช่นระบบลงทะเบียนในสถานศึกษา การให้บริการของภาครัฐ รวมถึงธุรกรรมผ่าน
เว็บไซต์อย่างเช่น ธนาคาร อิเล็กทรอนิกส์ (e-Banking) มีการให้บริการอย่างแพร่หลาย ผู้ให้บริการจะต้องค านึงถึงความ
ปลอดภัยของข้อมูลขององค์กร ตลอดจนข้อมูลของผู้ใช้ที่เป็นข้อมูลลับ เช่น รหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบ โดยในปัจจุบัน 
SSL เป็นโพรโทคอล ท่ีน ามาใช้ในการเข้ารหัสข้อมูลก่อนส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ เพื่อป้องกันการดักจับข้อมูลระหว่างการสื่อสาร โดย
ในการใช้งาน SSL ผู้ให้บริการเว็บไซต์จ าเป็นที่จะต้องขอจดทะเบียนกับ Certificate Authority (CA) ที่ให้บริการออกใบ
ประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ จึงมีการน า Self-signed SSL certificates ที่สามารถ
สร้าง Certificate ขึ้นเองมาใช้งานกับเว็บไซต์    

จากการค้นคว้างานวิจัยนี้พบว่าการใช้งาน SSL และ Self-signed SSL สามารถโจมตีดักจับข้อมูลได้ด้วยวิธีการแทรก
กลางการสื่อสาร (Man In The Middle or Monkey In The Middle: MITM) [1] โดยอาศัยเครื่องมือต่างๆ เช่น Cain & 
Abel [2] SSL Strip [3] และ Ettercap [4] เป็นต้น รวมถึง Tamper Data Plugin [5] ที่มีคุณสมบัติในการตรวจสอบและ แก้ไข
ค่าพารามิเตอร์แบบ Post ที่ส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งผู้โจมตีสามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวโดยไม่เป็นต้องมีความรู้ในด้านความ
ปลอดภัยของเทคโนโลยีเครือข่ายก็สามารถโจมตีเว็บไซต์ที่ใช้ SSL และ Self-signed SSL ได้ โดยสามารถศึกษาวิธีการโจมตี
ได้จากแหล่งข้อมูลจ านวนมาก[6], [7], [8] เป็นต้น  

ผู้พัฒนาได้มองเห็นความจ าเป็นในงานด้านที่กล่าวมา จึงได้ท าการศึกษาและออกแบบท าการพัฒนาอัลกอริทึมในการ
เสนอวิธีการป้องกันการปลอมแปลงการลักลอบใช้รหัสในการยืนยันตัวตนตลอดจนดักจับข้อมูลระหว่างการใช้งาน  โดยอาศัย
การเข้ารหัสแบบสมมาตร โดยใช้รหัสภาพเป็นกุญแจในการเข้ารหัส ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับระบบงานที่ต้องท าการ
รักษาความปลอดภัยที่เป็นระบบ Real Time ตรวจสอบเฉพาะในด้านกายภาพ โดยเน้นที่รหัสภาพในการยืนยันตัวตนแทน
รหัสโดยทั่วไป หรือแม้แต่การตรวจสอบและระบุตัวบุคคล ก็มีการเปรียบเทียบความต่างทางกายภาพเป็นพื้นฐานแรกเพราะ
ค่าใช้จ่ายต่ าเมื่อเทียบกับการตรวจสอบด้วยวิธีอ่ืน  

ในปัจจุบันระบบดูแลความปลอดภัยได้มีการให้ความจ าเป็นอย่างมากทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น ผู้พัฒนาจึงได้
ท าการศึกษาและออกแบบ ท าการพัฒนาอัลกอริทึมในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของภาพ ตลอดจนการเปรียบเทียบความ
ต่างของภาพบุคคลหรือภาพ สิ่งต้องสงสัยจากกล้องวีดีโอวงจรปิด   และใช้เป็นแนวทางส าหรับการค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติ มเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคต 

 
1. วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
  1.1 เพื่อศึกษากระบวนการการอ าพรางข้อมูลด้วยภาพ 
 1.2 เพื่อท าการออกแบบอัลกอลิทมึการอ าพรางข้อมลูด้วยภาพ 
  1.3 เพื่อท าการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบ 
2.ประโยชน์ 
 2.1 เพื่อทราบขั้นตอนการอ าพรางข้อมูลด้วยภาพได ้
 2.2 เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบ 
 2.3 การการอ าพรางข้อมูลด้วยภาพได ้
 

3. เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวขอ้ง 
 3.1  การเข้ารหัส (encryption)[9] คือ การเปลีย่นข้อความที่สามารถอ่านได้ (plain text) ไปเป็นข้อความที่ไม่
สามารถอ่านได้ (cipher text) เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย ปัจจบุันการเข้ารหัสม ี2 รูปแบบคือ 
 
 
 

3.1.1 การเข้ารหัสแบบสมมาตร 

http://th.wikipedia.org/wiki/Plain_text
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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      การเข้ารหัสแบบสมมาตรจะใช้กุญแจตัวเดยีวกันส าหรับการเข้าและถอดรหัส ตัวอยา่งอัลกอริทึมที่ได้รับความ
นิยม ได้แก ่ DES, AES, IDEA ยกตัวอย่างการเข้ารหัสของ Caesar cipher (รหัสของซีซาร)์ เช่น ต้องการเข้ารหสัค าว่า CAT 
โดยมีคยี์คือ 3 วิธีเข้ารหัสท าไดโ้ดย นับข้ึนไป 3 ตัวอักษร ดังนั้น 

    C กลายเป็น  D E F 
    A กลายเป็น  B C D 
    T กลายเป็น U V W 

ผลลัพธ์จากการเข้ารหสัคือ ค าว่า FDW เมื่อจะถอดรหัส ก็ใหน้ับย้อนกลับ 3 ตัวอักษร 
    F กลายเป็น E D C 
    D กลายเป็น C B A 
    W กลายเป็น V U T 

ได้ผลลัพธ์จากการถอดรหัสคือ CAT เหมือนเดิมซึ่งจะเห็นได้ว่าคยี์ที่ใช้เข้าและถอดรหัสคือ 3 เหมือนกัน 
  3.1.2 การเข้ารหัสแบบอสมมาตร 
  การเข้ารหัสแบบอสมมาตรจะใช้กุญแจตัวหนึ่งส าหรับการเข้ารหัส และกุญแจอีกตัวหนึ่งส าหรับการ
ถอดรหัส กุญแจที่ใช้เข้ารหัสเป็นกุญแจที่เปิดเผยสู่สาธารณชน นั่นคือใครๆก็สามารถใช้กุญแจนี้เพื่อเข้ารหัสได้ แต่ถ้าการ
ถอดรหัสจะต้องใช้กุญแจอีกดอกหนึ่งที่ไม่เปิดเผย อัลกอริทึมที่ได้รับความนิยมได้แก่ RSA ตัวอย่าง ให้นึกถึงหน้าปัดนาฬิกาที่มี
เลข 12 ตัวเรียงกันเป็นวงกลม ต้องการส่งเลข 4 ไปให้เพื่อนโดยการเข้ารหัสโดยใช้คีย์เท่ากับ 7 ให้นับตามเข็มนาฬิกาไป 7 ครั้ง 
-- จาก 4 นับ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 คือเลขท่ีถูกเข้ารหัสแล้วเมื่อต้องการถอดรหัส ให้น า 11 มานับตามเข็มนาฬิกา 5 ครั้ง 
จาก 11 นับ 12, 1, 2, 3, 4 ก็จะได้เลข 4 กลับมาเหมือนเดิมซึ่งคีย์ในที่นี้คือ 7 และ 5 มีความสัมพันธ์กัน คือ 7+5=12 ตาม
จ านวนตัวเลขในนาฬิกาเขียนแบบคณิตศาสตร์ plain text= 4 เข้ารหัสเลข 4 ด้วยคีย์ตัวแรกคือ 7 ได้แก่ 4+7 mod 12 = 11 
ค านวณคีย์อีกตัว คือ 12  7 =5 ถอดรหัสเลข11 ด้วยคีย์ตัวท่ีสองคือ 5 ได้แก่ 11+5 mod 12 = 4 
  3.2 หลักการเบ้ืองต้นเกี่ยวกับแสงและภาพในระบบคอมพิวเตอร์ 
  3.2.1 ระดบัสเปคตรมัของสี (Spectral Colours)[10] 
  นัยน์ตาของมนุษย์สามารถปรับระดับความสามารถของแสงได้ 1010 ระดับ และจ าแนกความแตกตา่งของ
วัตถุออกมาตามระดับความเข้มของแสง ในช่องคลื่น visible light ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 Spectral Colours 

(ท่ีมา: http://www2.ncsu.edu/scivis/lessons/colormodels) 

 
  3.2.2 ภาพในระบบคอมพิวเตอร์ [10] 
  การมองภาพของมนุษย์และคอมพวิเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นภาพท่ีถ่ายโดยใช้กล้องธรรมดา หรือแบบดิจิตอลถ้า
มองในแบบของคอมพิวเตอร์ ก็คือ จุดสีหลายๆ จุดที่น ามาเรียงต่อๆ กัน จนสามารถบอกได้ว่าเรียงกันเป็นรูปในมุมมองของ
มนุษย ์กับมุมมองของคอมพิวเตอร์เป็นคนละมมุกัน และแตกต่างกนัอย่างสิ้นเชิง มนุษย์สามารถเข้าใจถึงเนื้อหาของภาพได้ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=DES&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=AES&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=IDEA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA_%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/RSA
http://www2.ncsu.edu/scivis/lessons/colormodels)9
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และภาพนี้บอกอะไร สามารถสื่อถึงความรู้สึกอะไรบางอย่างได้ แตเ่มือ่รูปภาพถูกน ามาท าเป็นภาพในคอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์เข้าใจภาพเป็นเพยีงแค่เป็นจุดสีหลายๆ จดุ ที่เรียงต่อกนัในความสัมพันธ์ระหว่างจุดภาพที่เหมาะสมตามตัวอย่าง 
ดังรูปที่ 2 เป็นรูปแบบการสร้างภาพดิจิตอล ซึ่งเป็นการน าเสนอในตาราง 2 มิติ รูปแบบของ Array ในค่าของ  pixels หรือ
เขียนค่าแทนฟังก์ชันของมิติคือ f[ m,n]  

 
รูปที่ 2 The paint in the 2D grid. 
(ท่ีมา: http://cnx.org/content/m10973) 

 

 
รูปที่ 3 The color values in different effect. 

(ท่ีมา: http://cnx.org/content/m10973) 
  กล่าวโดยง่ายคือ อาเรยจ์ านวนจรงิหรือจ านวนเชิงซ้อนโดยแสดงเปน็จ านวนจ ากัดของบิท (Finite 
number of bit) จากวัตถุจะถูกบันทึกโดย Image Sensor แล้วบันทึกหรือส่งผ่านไปท่ีเก็บแล้วผ่านไปประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์และน าไปเก็บช่ัวคราวใน Buffer เพื่อแสดงผลหรือบันทึกต่อไป โดยมีการแสดงดังรูปที่ 4 [11] 

 
รูปที่ 4 Image Display 

(ท่ีมา: http://italpha.msu.ac.th) 
 

  3.2.3 การประมวลผลรูปภาพ (Image Processing)   
  ภาพดิจิตอลรูปภาพที่เราเห็นกันอยู่ ไม่ว่าจะเป็นภาพที่ถ่ายโดยใช้กลอ้งธรรมดา หรือแบบดิจติอล ถ้าเรา
มองกันในแบบของคอมพิวเตอร์ มันก็คือจุดสีหลายๆ จุดที่น ามาเรียงต่อๆ กัน จนสามารถบอกได้ว่าเรยีงกันเป็นรูปต่างๆ ดังรปู
ที่ 5 [12] 

http://cnx.org/content/m10973/
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รูปที่ 5 The color values 

(ท่ีมา: http:/staff.cs.psu.ac.th/wiphada) 
  เนื้อหาของรูปภาพเป็นอย่างไร การมองเพื่อท าความเข้าใจรูปภาพหนึ่งๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรือภาพท่ี
เป็นแบบดิจิตอลในคอมพิวเตอร์กต็าม ในมุมมองของมนุษย์กับรูปภาพ หรือมุมมองของคอมพิวเตอร์กบัรูปภาพ เป็นคนละมมุ
กัน และแตกตา่งกันอย่างสิ้นเชิง  
  ภาพดิจิตอลเป็นการแปลงภาพ 2 มิติที่ได้ใหเ้ป็นภาพเชิงดิจติอล โดยการสุม่เลือกทางจุดต าแหน่ง หรอื 
(Spatially Sampling)โดยสุ่มเลือกเฉพาะบางต าแหน่งในภาพ ซึ่งถ้าเราสุ่มเลือกมาละเอียดภาพท่ีได้ ก็จะมีความละเอียดสูง 
หน่วยของการสุ่มเลือกก็คือ จุด หรือ Pixel 

การสุ่มเลือกจดุต าแหน่ง (Image Sampling)เป็นการแปลงภาพ 2 มิติที่ได้ใหเ้ป็นภาพเชิงดิจติอล โดยการสุม่เลือกทางจุด
ต าแหน่ง หรือ Spatially Sampling โดยสุ่มเลือกเฉพาะบางต าแหนง่ในภาพ ซึ่งถ้าเราสุ่มเลือกมาละเอยีดภาพที่ได้ก็จะมีความ
ละเอียดสูง  

 
ภาพที่ 6 Randomly selected 

(ท่ีมา: http:/staff.cs.psu.ac.th/wiphada) 
  3.2.4.การประมาณค่าความเข้มของแสง (Image Quantization) 

 เมื่อเราได้ภาพจากการ Sampling มาแล้วแต่ละจุดในภาพจะถูกแทนด้วยสี ภาพในโทนสีเทา หรือ  
Grayscale จะประกอบไปด้วยสีด า และ ไล่เฉดสีจางลงไปจนถึงสีขาวดังรูปที่ 7[12] 

 
รูปที่ 7 The estimate of the intensity of the light. 

(ท่ีมา:http:/staff.cs.psu.ac.th/wiphada) 
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 3.3 วิทยาการอ าพรางข้อมูล (Steganography) [13] 
 คือ การซ้อนข้อมูลลับในสื่อทั่วๆ ไป เช่น รูป เสียง วิดีโอ สิ่งพิมพ์ โดยเทคนิคนี้แตกต่างจาก วิทยาการเข้ารหัสลับ 
(Cryptography) ส าหรับวิทยาการเข้ารหัสลับ สามารถถูกสังเกตได้ไม่ยากว่าข้อมูลนั้นๆ ถูกเข้ารหัสอยู่และอาจจะสามารถถูก
ถอดรหัสได้ถ้ามีอุปกรณ์ที่ดีพอ(ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย) แต่วิทยาการอ าพรางข้อมูล จะอาศัยการแฝงข้อมูลลับไปกับสื่อทั่วไปท า
ให้สังเกตได้ยาก และยังสามารถใช้วิทยาการเข้ารหัสลับเข้ารหัสข้อมูลลับนั้นอีกช้ันก็ได้ วิทยาการอ าพรางข้อมูล เทคนิคนี้ถูกใช้
มานานตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ โดยชาวกรีกมีวิธีในการสื่อสารข้อมูลเตือนภัยการบุกรุกของศัตรู โดยเขียนข้อความที่เป็น
ความลับบนแผ่นไม้ แล้วใช้เทียนเคลือบข้อความนั้นไว้อีกช้ันหนึ่ง คนทั่วไปไม่สามารถเห็นข้อความนั้นได้ นอกจากมีการลอก
เทียนที่เคลือบบนข้อความนั้นออกไป เทคนิควิทยาการอ าพรางข้อมูล (Steganography) และ วิทยาการเข้ารหัสลับ 
(Cryptography) ถูกใช้มากที่สุดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยเทคนิคที่ใช้มากที่สุดคือการใช้หมึกกล่องหน โดยการใช้น้ า
มะนาวหรือน้ านมเขียนข้อความลงบนกระดาษ ข้อความนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ จนกว่าจะน ากระดาษนั้นไปอังกับไฟ เพื่อให้
ความร้อนเปลี่ยนหมึกที่เขียนไปเป็นสีที่เข้มขึ้น จนสามารถอ่านข้อความได้ด้วยตาเปล่าส าหรับในข้อมูล Digital นั้นผู้วิจัยจะ
น าเสนอเฉพาะการซ่อนข้อมูลลับไปกับรูปภาพ โดยแบ่งออกเป็นสองประเภท 
 1) LSB (Least Significant Bits) วิธีนี้จะใช้วิธีการเปลี่ยน Bit สุดท้าย (ค่าสีที่มีนัยน้อยสุด) ของสีเพื่อใช้เก็บข้อมูล
ลับ โดยทั่วไป ในไฟล์ภาพประเภทท่ีไม่ถูกการบีบอัดเช่น BMP, PNG จะใช้ 3 Byte ในการระบุสี 1 Pixel โดย 3 Byte นั้นคือ 
R,G,B อย่างละByte จะเห็นว่าถ้าเราจะซ้อนข้อความที่เป็น ASCII นั้นต้องใช้เกือบ 3 Pixel ในการเก็บอักษรหนึ่งตัว(1 ASCII = 
8 Bit) 

 

 
รูปที่ 8 การอ าพรางข้อมูล  

(ที่มา: http://blog.pupasoft.com/2009/11/09/aeronzsteganography/) 
ซึ่งวิธีนี้จะท าให้สีของภาพเปลี่ยนแปลงแต่ไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า และยังไม่ท าให้ขนาดไฟล์เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 
 2) ซ่อนข้อมูลไว้นอก Pixel ของรูป ส าหรับวิธีนี้มักจะถูกใช้กับกรณีรูปภาพที่ผ่านการบีบอัด (Compression) 
มาแล้วเช่น jpeg, gif เพราะว่าภาพที่ถูกบีบอัด (Compression) นี้จะไม่สามารถใช้เทคนิค LSB (Least Significant 
Bits) เนื่องจากการ Compression  pixels ของภาพที่แสดงจะมีความไม่ตรงกับภาพต้นฉบับเสียทีเดียวนั้นข้อแตกต่างก็คือ
เทคนิคนี้จะได้ภาพเหมือนต้นฉบับทุกประการแต่ขนาดไฟล์จะต่างไปจากเดิมทั้งนี้การที่เราจะตรวจสอบว่ารูปหรือสิ่งใดๆ เป็น
ของจริงที่ยังไม่ถูกแก้ไขนั้น (ข้อมูล Digital) เราสามารถใช้ Hash เช่น MD5sum, Sha1sum เข้ามาช่วยในการตรวจสอบ 
ดังเช่น ในเทคนิค LSB (Least Significant Bits) จะเห็นว่าสีเปลี่ยนแปลงน้อยจนมองไม่ออกด้วยตาเปล่า และขนาดไฟล์ก็ไม่
เปลี่ยนแปลงแต่ Hash ไม่เหมือนเดิมแน่นอน :D (ทั้งนี้ยังมีเทคนิคขั้นสูงในการสร้าง hash ให้เหมือนต้นฉบับได้เราอาจจะใช้ 
Hash สองช้ันในการยืนยันเช่น Sha1 + MD5) 
 3.4 Least Significant Bit (LSB) [14],[15] 
 บิตที่อยู่ขวามือสุดเป็นบิตที่มีค่าประจ าหลักน้อยที่สุด (เป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด) หรือ บิตที่มีนัยส าคัญสูงสุด (Most 
Significant Bit : MSB)  คือ บิตที่อยู่ซ้ายมือสุดเป็นบิตที่มีค่าประจ าหลักมากท่ีสุดของพิกเซลของไฟล์ภาพ การซ่อนข้อมูลไว้ที่
บิตที่มีค่าประจ าหลักน้อยที่สุด หรือบิตที่อยู่ขวามือสุด  

http://blog.pupasoft.com/2009/11/09/aeronzsteganography/
http://4.bp.blogspot.com/-hwWWLyLB24Q/TbeYq7weYcI/AAAAAAAAAFA/6jju2co_gcU/s1600/steg1.jpg
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เช่น ถ้าต้องการซ่อน “G” โดยใช้ไฟล์ภาพท่ีมีขนาด 8 ไบต์จะต้องเปลี่ยนไฟล์ภาพให้อยู่ในรูปไบนารี ดังนี ้
10010101 00001101 11001001 10010110 
00001111 11001011 10011111 00010000 

จะเห็นว่าบิตที่เป็นตัวหนาจะเป็นบิตที่มีค่าประจ าหลักน้อยที่สุดหรือบิตที่อยู่ขวามือสุดจากนั้นจะท าการเปลี่ยน  “G” เป็น     
ไบนารี คือ 01000111 และจะน าค่าแต่ละบิตไปแทนที่ค่าบิตที่อยู่ขวามือสุดของแต่ละไบต์ของไฟล์ภาพ ซึ่งแสดงบิต ดังกล่าว
ด้วยตัวเอียง ดังนี ้

10010100 00001101 11001000 10010110 
00001110 11001011 10011111 00010001 

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา 
 จากการศึกษาวิธีการป้องกันข้อมูลที่ยืนยันตัวตนในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้
ปลอดภัยนั้นมีหลายวิธีหลักการหนึ่งที่จะช่วยปกป้องข้อมูลของเราได้ คือ การอ าพรางข้อมูล แต่ข้อมูลของเราก็ยังไม่มีความ
ปลอดภัย ผู้วิจัยจึงได้น าหลักการการอ าพรางข้อมูลโดยใช้รหัสภาพเข้ามาใช้ร่วมกับการเข้ารหัสข้อมูล เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ของข้อมูลให้มากยิ่งขึ้น 
 
2. การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 
 เมื่อผู้วิจัยได้วิเคราะห์ระบบแล้ว จึงได้ออกแบบโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการอ าพรางข้อมูลร่วมกับการเข้ารหัสภาพ 
ในการอ าพรางข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และออกแบบการท างานของโปรแกรมดังนี้ 
 2.1 Context Diagram ของระบบ 

 
รูปที่ 9 Context Diagram Systems 

  2.2 โครงสร้างของระบบ 

 
รูปที่ 10 Structures Systems 
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 2.3 ขั้นตอนการท างานของระบบ 

 
รูปที่ 11  Flowchart Systems 

3 ด าเนินการพัฒนาระบบ 
      จากการศึกษาและวิเคราะหร์ะบบงานได้ท าการพัฒนาระบบตามที่ได้ออกแบบไวส้ร้างเป็นซอฟตแ์วร์ต้นแบบในการ 
ประมวลผลปรับปรุงภาพ โดยใช้โปรแกรม Visual C# และ C มาเปน็เครื่องมือในการออกแบบส่วนตดิต่อใช้งาน (User  
Interface)  
 
 4 การทดสอบระบบ [16],[17] 

การวัดประสิทธิภาพของการอ าพรางข้อมูล ในภาพ (Steganography) สามารถท าได้โดยการใช้วิธีวัดค่าความแม่นย า 
(Precision) ซึ่งเป็นการวัดความแม่นย าในการเข้ารหัส(Encode)และถอดรหัส(Decode) ของภาพในระบบโดยพิจารณาจาก
จ านวนภาพที่น ามาเข้ารหัส ได้ทั้งหมดว่ามีภาพที่สามารถถอดรหัสและมีความตรงกับรหัสที่ใส่เข้าไป กับภาพว่าสอดคล้องและ
มีความเที่ยงตรงระดับใด กับภาพที่ท าการถอดรหัสได้ตรงและไม่ตรง แล้วน ามาค านวณ แสดงดังสมการ  

 
                         โดยที ่  X m คือ ค่าเฉลี่ยของการถอดรหัส 

                                   Xi คือ ค่าการถอดรหสัแตล่ะครั้ง 

ผลการด าเนินงาน 
 

4.1 ผลการทดสอบเปรียบเทียบ 
              หน้าจอการท างาน (User Interface)   



การประชุมวชิาการระดับชาต ิการจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1   
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รูปที่ 12 prototype 
 

4.2 ผลการประเมินประสิทธภิาพของระบบ 
  การประเมินหาประสิทธิภาพของการเข้ารหัสและถอดรหัสเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบภาพ กรณีทดสอบ จาก

กลุ่มตัวอย่างรูปภาพ  แสดงค่าเฉลี่ยในเชิงปริมาณ และค่าเฉลี่ยในเชิงคุณภาพจากฐานข้อมูลรูปภาพที่น ามาทดสอบจากกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่มๆ ละ 30 ภาพ กลุ่มที่ 1 ภาพสีและกลุ่มที่ 2 ภาพขาว-ด า 

หลังจากที่ได้น าระบบนี้ไปทดสอบตามวิธีการแบบ Black Box เรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นการน าระบบงานนี้ไป
ประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบและเป็นการทดสอบเพื่อยอมรับระบบโดยผู้ใช้ ( Acceptance Test by User ) 
ซึ่งกระบวนการประเมินระบบนี้ เป็นการประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของงานทางระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ ซึ่งจะมีการ
แบ่งการประเมินระบบออกเป็น 4 ส่วนด้วยกันคือ 1) Function Requirement  Test 2) Function Test 3) Usability Test 
4) Security Test 
           แต่ในกรณีนี้ต้องการทดสอบหาประสิทธิภาพของระบบ หรือซอฟต์แวร์อย่างเดียวจึงเลือกใช้การวัดประสิทธิภาพ ของ
โปรแกรมโดยใช้เกณฑ์ทดสอบทางประสิทธิภาพ ของการท างานของซอฟต์แวร์คือ แบบทดสอบทาง Function  Test ส าหรับ
การเตรียมข้อมูลที่ใช้โดยเป็นภาพดิจิตอลสีทั่วไป ซึ่งในการทดลองได้ทดสอบข้อมูลภาพ ซึ่งเป็นภาพท่ีมีนามสกุล *.jpg ทั้งหมด
จ านวน 30 รูป  ขนาด 640 x 480 พิกเซล  
 
ตารางที่ 1 คุณสมบัติของภาพที่น ามาเข้าและถอดรหัส 

คุณสมบัติของภาพที่น ามาเข้าและออกรหัส จ านวนภาพ ถอดรหัสได้ ถอดรหัสไม้ได้ ค่าเฉลี่ย 
1. ภาพสีทัว่ไป 30 30 - 100 
2. ภาพระดับสีเทา-ด า 30 30 - 100 

รวม 60 60 - 100 

จากการทดสอบประสิทธิภาพโดยการวัดค่าความแม่นย า (Precision) ซึ่งเป็นความวัดความแม่นย าในการถอดรหสั
ของภาพ โดยพิจารณาจากจ านวนภาพที่เข้าและถอดรหสัได้ทั้งหมด โดยทดลองใช้ภาพตัวอย่างทดสอบจ านวน 2 กลุ่มๆละ 30 
ภาพ เพื่อหาประสิทธิภาพการถอดรหสั โดยผลการวัดความแม่นย าในการถอดรหสั  กลุ่มที่ 1 ภาพสี มีค่าเฉลีย่ 100 %  กลุ่มที่ 
2 ภาพขาวด ามีค่าเฉลี่ย 100 %   ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัดี 

 
การอภิปรายผลและสรุปผล 

 จากผลการประเมินประสิทธิภาพ ของระบบท่ีได้จากการถอดรหัสภาพด้วย อัลกอริทึมที่พัฒนาใหม่ จากกลุ่มภาพ
ตัวอย่างภาพที่น าไปเขา้รหสั จ านวน 2 กลุ่มๆละ 30 ภาพ ในระดับความเท่ากันของภาพ 640x480 มีค่าเฉลี่ยรวมทั้งสองกลุม่ 
100 %  ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี แสดงว่าประสิทธิภาพของการเข้ารหัสและถอดรหสัภาพอยู่ในระดับที่ค่อนข้าง
เที่ยงตรง และมีความเหมาะสม ตอ่การน าไปประยุกต์ใช้งาน ในการประมวลผลของการเข้ารหัสและถอดรหัสของภาพในงาน
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ด้านอื่นๆ แต่ควรน าระบบท่ีพัฒนาไปทดสอบเปรียบเทียบ กับระบบหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อหาความเที่ยงตรงของระบบท่ี
พัฒนาขึ้น ซึ่งสามารถน าอัลกอริทมึที่พัฒนาใหม่ เพ่ือน าไปประยุกตใ์ช้งานด้านการอ าพรางข้อมูลภาพต่อไป 
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