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 This research aims to specifications analysis of steganography programs for 
image. Population and sample in this study ware two public relation officers and three 
computer staffs in Silpakorn University using purposive sampling technique. The tools in this 
system were 1) CrytaPix program 2) Stego PNG program 3) Brouf_PoP program 4) 
Image_Steganography program 5) Steganography program 6) PhotoDifinerPSNR program 7) 
Evaluation assessment questionnaire. 
 The results in this study found that the program features of five 
steganography programs, which analyzed to bring specifications analysis of image 
steganography programs. Brouf_PoP program is the best for images steganography by 
measuring with the PSNR tool compared original images and steganography images, is 
100 dB, which like the original image. The evaluation assessment was the highest level 
( X =4.9, SD=0.14). 
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บทที่ 1 
บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
    

เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีในการนําคอมพิวเตอรมาใชงานจัดการกับขอมูล 
ขาวสาร หรือที่เรียกวาสารสนเทศ ศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนศาสตรที่ใหมมาก และมี
ความสําคัญมากในสังคมปจจุบัน และถือเปนหนึ่งในสามศาสตรหลักคือเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยี
นาโน, เทคโนโลยีชีวภาพ โดยจะมีผลตอสังคมในอนาคตมากที่สุด เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 
Technology ) หรือที่เรียกกันวา ไอที (IT) ประกอบดวย 2 คํา คือ Information กับ Technology โดย
นิยามของสารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอมูลที่ผานการประมวลผล และเปนประโยชนตอการ
ดําเนินชีวิตของมนุษย มนุษยแตละคนต้ังแตเกิดมาไดเรียนรูสิ่งตางๆ เปนจํานวนมาก  สวนเทคโนโลยี 
(Technology) หมายถึง การประยุกตเอาความรูทางดานวิทยาศาสตรมาใชใหเกิดประโยชน การศึกษา
พัฒนาองคความรูตางๆ ก็เพ่ือใหเขาใจธรรมชาติ กฎเกณฑของส่ิงตางๆ และหาทางนํามาประยุกตใหเกิด
ประโยชน  ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หมายถึง เทคโนโลยีที่ใชจัดการ 
สารสนเทศ เปนเทคโนโลยีที่เก่ียวของตั้งแตการรวบรวม การจัดเก็บขอมูล การประมวลผล การพิมพ การ
สรางรายงาน การส่ือสารขอมูล ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศยังรวมถึงเทคโนโลยีที่ทําใหเกิดระบบการ
ใหบริการ การใช และการดูแลขอมูลดวย  (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร , เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

การพัฒนาอยางรวดเร็วของคอมพิวเตอรและเครือขายในการติดตอสื่อสาร ทําใหการรับสง
ขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ตสามารถกระทําไดอยางรวดเร็วและงายดาย ขอมูลขาวสารที่สงผานระบบ
อินเทอรเน็ตเพ่ือใชในการเผยแพรหรือประชาสัมพันธ จึงมีโอกาสที่จะถูกคัดลอก ดัดแปลงแกไข  ได
โดยงาย การทําซ้ําสื่อตางๆ ดูเหมือนจะเปนสวนหนึ่งของผูคน โดยไมทันไดสังเกตหรือรูสึกไดวาเกิดการ
ทําซ้ํา เชนการดาวนโหลด การคัดลอกขอความเอามาโพส จึงเปนการงายที่จะทําการละเมิดลิขสิทธิ์ 
โดยเฉพาะการทําซ้ํา และการเผยแพรงานอันมีลิขสิทธิ์ โดยที่ไมไดรับอนุญาตจากเจาของผลงาน   ทําให
เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ขึ้นมา ซึ่งสื่ออีกชนิดที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ คือ รูปภาพ, ภาพถาย ซึ่งสื่อชนิดนี้จะ
พบวามีการการแอบอางนํารูปภาพมาใชโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของรูปภาพ โดยถือวาเปนการละเมิด
ลิขสิทธิ์ประเภทงานศิลปกรรม ซึ่งหลายๆ คน ไดพยายามหาวิธีปองกัน โดยวิธีการหนึ่งคือการใชกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ แตก็สามารถแกปญหาไดในระดับหนึ่งเทานั้น เนื่องจากยังมีชองโหวที่สําคัญอยูอีกหลายประการท่ี
เอ้ือใหเกิดการกระทําความผิดทางกฎหมาย จึงจําเปนตองมีการหาวิธีอ่ืน เพ่ือใชในการปองกันและแกไข
ปญหานี้ 
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การใสลายน้ําใหกับรูปภาพหรือภาพถาย ก็เปนอีกวิธีที่นิยมใชกันเพ่ือแสดงความเปนเจาของ
รูปภาพหรือภาพถายน้ัน โดยจะเลือกใสเปนขอความชื่อ อีเมล นามแฝงหรือชื่อหนวยงาน บริเวณขอบ
ดานลางหรือขอบดานบนของรูปภาพหรือภาพถาย เพ่ือไมใหเปนการบดบังรายละเอียดของรูปภาพหรือ
ภาพถายท่ีใชในการนําเสนอผลงาน แตถึงแมจะมีการใสลายน้ําในรูปภาพหรือภาพถายเพ่ือแสดงความเปน
เจาของผลงานรูปภาพหรือภาพถายแลวก็ตาม แตก็ยังมีการนํารูปภาพหรือภาพถายชิ้นนั้นไปแอบอางใช
งานอยูอีก โดยวิธีการนํารูปภาพหรือภาพถายนั้นไปทําดําเนินการตัดสวนที่ใสลายน้ําออก ไมวาจะเปนการ
ใสลายน้ําจากขอบดานบนหรือขอบดานลางก็ตาม ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการตกแตง รูปภาพหรือ
ภาพถาย อาทิเชน โปรแกรม Photoshop ฯลฯ ทําใหรูปภาพหรือภาพถายท่ีไดทําการใสลายน้ํานั้น ยัง
สามารถที่จะถูกละเมิดลิขสิทธิ์ไดอยู โดยไมสามารถที่จะพิสูจนความเปนเจาของรูปภาพหรือภาพถายนั้น
ได เนื่องจากไมมีหลักฐานอะไรเปนตัวบงชี้ความเปนเจาของรูปภาพหรือภาพถายนั้นได แตถาหากจะทํา
การใสลายน้ําเอาไวในสวนของตรงกลางรูปภาพหรือภาพถายน้ัน ก็จะเปนการยากที่จะดําเนินการตัดลาย
น้ําทิ้งไป เพราะเม่ือตัดลายน้ําทิ้ง จะตองตัดถึงครึ่งรูปภาพหรือภาพถาย จะทําใหรูปภาพหรือภาพถายนั้น
ขาดองคประกอบของรูปภาพหรือภาพถายนั้นไป แตการใสลายน้ําที่ตรงกลางรูปภาพหรือภาพถายน้ัน 
ลายน้ําก็จะไปบดบังรายละเอียดหรือสวนสําคัญรูปภาพหรือภาพถาย ทําใหไมสามารถสื่อความหมายของ
รูปภาพหรือภาพถายน้ันออกมาได จึงขาดความนาสนใจของรูปภาพหรือภาพถายที่ตั้งใจจะนําเสนอ ดังนั้น
วิธีการปองกันแบบน้ีจึงแกปญหาไดในระดับหนึ่งเทานั้น แตยังมีการการใสลายน้ําอีกรูปแบบหนึ่ง คือการ
ฝงลายน้ําแทรกเขาไปในรูปภาพหรือภาพถายเลย โดยการซอนขอมูลลับที่เปนลายน้ําเขาไปในตัวรูปภาพ
หรือภาพถาย กอนที่จะนําไปเผยแพร โดยลายน้ํานี้สามารถทําการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือกูคืนไดโดยผูเปน
เจาของหรือผูไดรับอนุญาตเทานั้น 

  จากการศึกษา ทําใหผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญในการวิเคราะหคุณลักษณะโปรแกรม 
อําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ เพ่ือพิสูจนตัวตนของเจาของรูปภาพ ประโยชนจากการศึกษาครั้งนี้ ไม
เพียงแตจะเกิดแกตัวผูวิจัยเองเทานั้น แตยังเปนประโยชนตอสังคมและประชาชนอีกดวย 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือวิเคราะหคุณลักษณะโปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

1. ศึกษาการพิสูจนเอกลักษณรูปภาพ 
2. ศึกษาการอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ 
3. ศึกษาประเภทของไฟลรูปภาพท่ีนํามาใช 
4. เปรียบเทียบโปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ 
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5. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรไดแก 

1. เจาหนาที่งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 2 คน 

2. เจาหนาทีศู่นยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 3 คน 

กลุมตัวอยางไดแก 
1. เจาหนาที่งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 2 ทาน และเลือก

มาอยางเฉพาะเจาะจง 
2. เจาหนาที่ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 3 ทาน และเลือกมา

อยางเฉพาะเจาะจง 
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

1. ตัวแปรตน ไดแก โปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ 

2. ตัวแปรตาม ไดแก ผลการใชงานโปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ 

5. รูปภาพ ใชไฟลภาพนามสกุล JPEG จํานวน 10 ภาพ 
6. รูปภาพ ใชไฟลภาพนามสกุล PEG จํานวน 10 ภาพ 
7. ขนาดไฟลภาพ ใชทั้งหมด 6 ขนาด 

- ขนาดไฟลภาพ 1024x1024 พิกเซล สําหรับ cover image 
- ขนาดไฟลภาพ 512x512 พิกเซล สําหรับ cover image 
- ขนาดไฟลภาพ 256x256 พิกเซล สําหรับ cover image 
- ขนาดไฟลภาพ 128x128 พิกเซล สําหรับ hiding image 
- ขนาดไฟลภาพ 64x64 พิกเซล สําหรับ hiding image 
- ขนาดไฟลภาพ 32x32 พิกเซล สําหรับ hiding image 
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รูปภาพดิจิตอล การดําเนินการ
อําพรางขอมูล 

รูปภาพดิจิตอลที่ผาน
การอําพรางขอมูล 

Input Process Output 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 

1. การพิสูจน หมายถึง การชี้แจงใหเห็นความจริง ในงานวิจัยนี้ตนแบบจึงหมายถึงพิสูจน
เอกลักษณรูปภาพ 

2. เอกลักษณ หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวหรือจุดเดนที่บงบอกถึงคุณลักษณะสิ่งนั้นๆ เชน 
บุคคล ,สิ่งของ ในงานวิจัยนี้จึงหมายถึงเอกลักษณรูปภาพ 

3. ลิขสิทธิ์ หมายถึง ผลงานที่เกิดจากความคิดสรางสรรคประเภทตางๆ เชน งาน
วรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรี สิ่งบันทึกเสียง ภาพยนตร งานแพรภาพและเสียง หรือ
งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร หรือศิลปะ รวมถึงภาพถายดวย เจาของ
ลิขสิทธิ์จะมีสิทธิ์เพียงผูเดียวที่จะทําการใดๆ เกี่ยวกับงานลิขสิทธของตนโดยกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์เปนผลงานท่ีเกิดจากการใชสติปญญา ความรูความสามารถ และความ
วิริยะอุตสาหะในการสรางสรรคงานใหเกิดขึ้น ซึ่งถือวาเปน ทรัพยสินทางปญญา 
ประเภทหนึ่งที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ ดังนั้น เจาของลิขสิทธิ์จึงควรไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมาย 

4. กฎหมายลิขสิทธิ์งานศิลปกรรม ไดแก จิตรกรรม, ประติมากรรม, ภาพพิมพ, ภาพถาย, 
ศิลปประยุกต ฯลฯ 

5. การทําซ้ํา หมายถึง การคัดลอกไมวาโดยวิธีใด ๆ เลียนแบบ ทําสําเนา ทําแมพิมพ 
บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ จากตนฉบับ จากสําเนา  

6. โปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ หมายถึง โปรแกรมที่ใชพิสูจนตัวตนขอเจาของ
รูปภาพหรือภาพถายนั้น ถึงความเปนเจาของรูปภาพหรือภาพถาย 

7. PSNR หมายถึง คาการวัดคุณภาพดานการมองเห็นของภาพ 
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ประโยชนที่คาดวาไดรับ 
1. ไดรับความรูเกี่ยวกับการพิสูจนเอกลักษณรูปภาพ  
2. มีตนแบบการพิสูจนเอกลักษณรูปภาพ 
3. สามารถพิสูจนเอกลักษณรูปภาพ 
4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ 
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บทที่ 2 

ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การประยุกตใชโปรแกรมการพิสูจนเอกลักษณรูปภาพ  ไดมีการนําทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของมาศึกษาเพ่ือใหไดผลตามวัตถุประสงคภายใตขอบเขตของการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

1. พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับรูปภาพ 

1.1. ชนิดของรูปภาพทั่วไป 

1.2. พิกเซล (Pixel) 

1.3. ความแตกตางระหวางกราฟกแบบ Bitmap และ Vector 

1.4. ความละเอียดของภาพ 

1.5. แบบจําลองของสี (Color Model) 

1.6. โหมดสีตางๆ ของรูปภาพ 

1.7. ไฟลฟอรแม็ตของรูปภาพดิจิทัล 

1.8. ชนิดของนามสกุลไฟลภาพ และคุณสมบัติ 
2. กฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 

2.1. การละเมิดลิขสิทธิ ์
2.2. บทกําหนดโทษ 

2.3. กฎหมายลิขสิทธิ์ไทย 

2.4. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
2.5. ประโยชนตอผูบริโภค 

3. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวิธีการอําพรางขอมูล (Steganography) 

3.1. ความหมายของวิทยาการอําพรางขอมูล 

3.2. ประเภทของการรักษาความปลอดภัย 

3.3. ประเภทของวิทยาการอําพรางขอมูล 

3.4. ปจจัยสําคัญท่ีจําเปนตอการออกแบบระบบการอําพรางขอมูล 

3.5. ประเภทของลายน้ําดิจิทัล 

4. การวัดคุณภาพดานการมองเห็น 
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4.1. การวัดดวยสายตา 

4.2. การวัดดวยคา PSNR 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1. พื้นฐานท่ัวไปเก่ียวกับรูปภาพ 
1.1 ชนิดของรูปภาพทั่วไป  
รูปภาพสามารถแบงตามวิธีการจัดเก็บท่ัวไปไดเปน 2 ชนิด ใหญๆดังนี้ คือ  

 1.1.1 ภาพแบบเวคเตอร (Vector) 

 Vector Graphic (irecog, 2014) ภาพแบบเวกเตอรจะตางจากภาพแบบบิตแมป ซึ่งจะ
พบกับภาพแบบนี้บนโปรแกรม สําหรับวาดภาพเชน Adobe Illustrator, Macromedia Freehand ภาพ
แบบเวกเตอรจะประกอบดวย เสนสาย ลวดลายตาง ๆ ที่สรางขึ้นจากการคํานวณทางคณิตศาสตรของ
ลักษณะทางเรขาคณิตเพ่ือ สรางรูปทรงตาง ๆ ที่เห็น ซึ่งเรียกวาเวกเตอร (vectors)ขอดีของภาพแบบ
เวกเตอรที่มีเหนือภาพแบบบิตแมป คือ สามารถเคล่ือนยาย ปรับขนาด เปลี่ยนสี รูปทรง โดยไมสูญเสีย
คุณภาพของภาพ เพราะภาพแบบเวกเตอร เปนภาพท่ีไมขึ้นกับ ความละเอียด คือสามารถปรับขนาดและ
พิมพที่ความละเอียดใด ๆ โดยไมสูญเสียรายละเอียด และคุณภาพ ดังนั้นภาพแบบเวกเตอรจึงเหมาะกับ
ภาพลายเสนตาง ๆ เชน ตัวอักษร โลโก 

ภาพแบบเวคเตอร (Vector) (oknation, 2014) คือภาพที่เกิดจากเสนโคง, เสนตรง และ
คุณสมบัติสีของเสน เกดิจากการคํานวณทางคณิตศาสตร คือ ที่จุดๆหนึ่งของภาพท่ีซูมเขาไปมันจะเกิดจาก
การกําหนดคุณสมบัติไววาภาพเกิดจากเสนตรง หรือเสนโคงที่เอียงกี่องศา เก็บคารหัสสีอะไรไว เมื่อทํา
การซูมขยายภาพไมวาจะขนาดเทาไหรก็ตามภาพนั้นจะไมสูญเสียความละเอียด เพราะการซูมภาพเปน
การคูณจํานวนเทา ลงไปที่คุณสมบัติภาพ หากทําการแกไขภาพคือการไปแกไขคุณสมบัติทางคณิตศาสตร 
โดยจะยอหรือขยายก่ีครั้งภาพแบบนี้จะยังคมชัดเทาเดิม 

 

1.1.2 ภาพแบบบิตแมป (Bitmap) 

 ภาพแบบบิตแมป หรือภาพแบบราสเตอร (raster) (irecog, 2014) ภาพแบบบิตแมปน้ี
จะใช กริดของตารางเล็ก ๆ คือ“พิกเซล” (pixel) สําหรับแสดงภาพ แตละพิกเซลก็จะมีคาของตําแหนง
และคาสีของพิกเซลแตดวยพิกเซลมีขนาดเล็กจึงเห็นวาภาพ มีความละเอียดสวยงามไมมีลักษณะของ
กรอบสี่เหลี่ยมใหเห็น แตถาขยายขนาดของภาพ ก็จะเห็นกรอบเล็ก ๆ หรือพิกเซลท่ีประกอบกันขึ้นมาเปน
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ภาพ ดังนั้นเมื่อทํางานกับภาพแบบมิตแมป จึงเปนการทํางานกับพิกเซลเล็ก ๆ ที่ประกอบกันขึ้นมาเปน
ภาพ ไมใชวัตถุหรือรูปทรงที่เห็น ภาพแบบบิตแมปเปนภาพท่ีขึ้นอยูกับความละเอียด ( resolution)คือ มี
จํานวนพิกเซลท่ีแนนอนในการแสดงภาพ  

ภาพแบบบิตแมป (Bitmap) หรือ ราสเตอร(Raster) (oknation, 2014) คือภาพที่เกิดจาก
หนวยภาพเล็กๆมารวมกันจนเปนภาพใหญคลายจ๊ิกซอรสามารถดูไดโดยการซูมภาพเขาไปคือภาพเหลานี้
ยิ่งซูม (ขยาย) ยิ่งแตกจนดูไมรูเรื่อง เชนภาพนามสกุล .JPEG, .TIFF, .GIF เปนตน 

 

1.2 พิกเซล (Pixel) 
พิกเซล (Pixel) (2014) เปนการผสมผสานของคําวา “Picture” และ “element” คือหนวย 

พ้ืนฐานของภาพ ภาพบิตแมปทุกๆ ภาพประกอบข้ึนดวยพิกเซล แตละพิกเซลจะมีลักษณะ เปนรูป
สี่เหล่ียมที่เก็บขอมูลของสีโดยถูกกําหนดตําแหนงไวบนเสนกริดของแนวแกน x และ y ในลักษณะคลาย
แผนที่ (map) จึงเปนที่มาของคําวาบิตแมป (bitmap)  

พิกเซล เปนองคประกอบพ้ืนฐานของภาพบิตแมป ซึ่งองคประกอบยอยๆ เหลานี้ถูกรวมกัน
เขาทําใหเกิดภาพ พิกเซลถือวาเปนหนวยยอยที่เล็กที่สุดของรูปภาพ พิกเซลหน่ึงๆ อาจจะมีขนาดความ
เขมและสีแตกตางกัน  

พิกเซล หมายถึง องคประกอบยอยในไฟลกราฟกแบบบิตแมป วิดีโอพิกเซล หมายถึง 
องคประกอบยอยของภาพในหนาจอคอมพิวเตอร จุดหรือดอต หมายถึง ความละเอียดของภาพท่ีพิมพ
โดยเครื่องพิมพแบบเลเซอร 

 

1.3 ความแตกตางระหวางกราฟกแบบ Bitmap และ Vector (ความแตกตางของ
นามสกุลรูปภาพ, 2012) 

1.3.1 Bitmap 

 ลักษณะภาพประกอบข้ึนดวยจุดตางๆ มากมาย 

 ภาพมีจํานวนพิกเซลคงท่ีจึงตองการคาความละเอียดมากขึ้นเมื่อขยายภาพ โดยจะ
คํานวณคาสีทีละ pixels ทําใหภาพแตกเม่ือขยายภาพใหใหญ 

 เหมาะสําหรับงานกราฟก ในแบบตองการใหแสงเงาในรายละเอียด 

 แสดงภาพบนจอทันที เมื่อรับคําสั่งยายขอมูลจากหนวยความจําที่เก็บภาพไปยั ง
หนวยความจําของจอภาพ 
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1.3.2 Vector 

 ใชสมการทางคณิตศาสตรเปนตัวสรางภาพ โดยรวมเอา Object (เชน วงกลม เสนตรง) 
ตางชนิดมาผสมกัน 

 สามารถยอและขยายขนาดไดมากกวา โดยสัดสวนและลักษณะของภาพยังเหมือนเดิม 
ความละเอียดของภาพไมเปลี่ยนแปลง 

 เหมาะสําหรับงานแบบวาง Layout งานพิมพตัวอักษร Line Art หรือ Illustration 

 คอมพิวเตอรจะใชเวลาในการแสดงภาพมากกวา เนื่องจากตองทําตามคําสั่งที่มีจํานวน
มากกวา 

 

1.4 ความละเอียดของภาพ  
 ความละเอียดของภาพเปนสิ่งที่บอกถึงคุณภาพของภาพ หนวยที่นิยมใชบอกถึงความ

ละเอียดของภาพคือพิกเซลตอนิ้ว (Pixel/Inch) คานี้บอกใหทราบวาภาพมีจํานวนพิกเซลท่ีพิกเซลในหนึ่ง
นิ้ว แลวยังสามารถคํานวณหาจุดทั้งหมดของภาพได 

 รีโซลูชัน (Resolution) หมายถึง รายละเอียดที่อุปกรณแสดงกราฟกชนิดหนึ่งมีอยู คารี
โซลูชันมักระบุเปนจํานวนพิกเซลในแนวนอนคือแนวแกน X และจํานวนพิกเซลในแนวต้ังคือแนวแกน Y  

 
1.5 แบบจําลองของสี (Color Model) 
 เปนการกําหนดคาที่เปนตัวเลขใหกับสีที่แสดงบนหนาจอคอมพิวเตอร แตรูปแบบของสี

โดยทั่วไปที่พบในรูปภาพแบบบิตแม็พมักจะเปน RGB หรือเรียกวา Additive Model ซึ่งเปนรูปแบบสีที่
ถูกใชในการควบคุมการแสดงผลออกทางหนาจอมากท่ีสุด แตละพิกเซลจะประกอบดวยองคประกอบ 3 
สวนที่แสดงดวยตัวเลขที่ใชแทนคาสีแดง(Red) เขียว(Green) น้ําเงิน(Blue) คาสีที่แสดงออกมาแตละสีจะ
ถูกสรางขึ้นโดยรวมองคประกอบสีทั้ง 3 สวนเขาดวยกัน ในแตละองคประกอบคา 0 หมายถึง ไมมีสี และ
คาท่ีสูงที่สุดคือ 255 แสดงถึงคาความเขมสีทั้งหมดขององคประกอบสีนั้น ถาในแตละองคประกอบมี 8 บิต 
(0,0,0)จะหมายถึงสีดํา (255,0,0) หมายถึงสีแดงและ (255,255,255) หมายถึงสีขาว นั่นคือในแตละ
พิกเซลจะถูกเก็บในหนวยความจําดวยขนาด 24 บิต  
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1.6 โหมดสีตาง ๆ ของรูปภาพ  
 อารจีบีคัลเลอร (RGB Color) เปนโหมดสีที่ใชแชนแนลสีจํานวน 3 สี คือ แดง เขียว และ

น้ําเงิน โดยแตละสีจะมีการไลลําดับสีไดถึงระดับ 256 ระดับ เมื่อรวมกันทั้ง 3 สีจะสามารถแสดงสีไดสูงถึง 
16.7 ลานสี โหมดน้ีเปนโหมดที่เหมาะสําหรับใชในการตกแตงสีเพราะสามารถแทนสีไดมาก และยังเปน
โหมดสีเดียวท่ีใชในจอมอนิเตอรอีกดวย  

 อินเดกซคัลเลอร (Indexed Color) เปนโหมดสีที่ใชในตารางในการเทียบสี โดยใชขอมูล
จํานวน 8 บิตตอพิกเซล คือภาพในโหมดน้ี สามารถแสดงไดสูงสุดไดเพียง 256 สีตอพิกเซล  

 บิตแม็พ (Bitmap) เปนโหมดสีที่มีการเก็บขอมูลของสีเพียง 1 บิตตอพิกเซล คือรูปภาพ
ในโหมดนี้สามารถแสดงไดเพียงสีขาวและสีดํา ทําใหภาพที่ไดมีความหยาบมากท่ีสุด แตขอดีของโหมดน้ี
คือไดไฟลรูปภาพท่ีมีขนาดเล็กและเหมาะสําหรับภาพลายเสน  

 JPEG (Joint Graphics Expert Group) เปนการเก็บไฟลภาพแบบท่ีบีบอัด สามารถทํา
ภาพ ใหมีขนาดของไฟลภาพเล็กกวาแบบ Bitmap หลายสิบเทา แตเหมาะจะใชกับภาพที่ถายจาก
ธรรมชาติเทานั้นไมเหมาะกับการเก็บภาพเหมือนจริง เชน ภาพการตูน เปนตน 

 เกรยสเกล (Gray Scale) เปนโหมดสําหรับภาพขาวดํา สามารถไลเฉดสีไดถึง 256 ลําดับ 
แมวาโหมดนี้จะมีการใชขอมูล 8 บิต ในการเก็บขอมูลสําหรับ 1 พิกเซล เหมือนโหมด Indexed Color 

แตก็ไมไดใชตารางในการอางคาสี  
 เอ็มวายเค (CMYK) เปนโหมดสีที่มีแชนแนลสีจํานวน 4 สี คือ ฟา บานเย็น เหลือง ดํา 

โดยแตละสีเก็บขอมูล 8 บิต หมายความวาในโหมดน้ีตองใชถึง 32 บิตตอพิกเซล โหมดน้ีใชมากใน
กระบวนการพิมพ แตขอเสียของโหมดนี้คือไมสามารถแสดงสีทั้งหมดที่มีในธรรมชาติได 

 แอลเอบีคัลเลอร (LAB Color) เปนโหมดที่ใหสีเหมือนจริงมากท่ีสุด โดยโหมดน้ีจะใชคา 
L (lightness ) แทนความสวางโดยมีคาตั้งแต 0 ถึง 100 คา A แทนสีเขียวถึงสีแดง และคา B แทนสีน้ํา
เงินถึงสีเหลือง คาท้ังสองจะมีคาตั้งแต -120 ถึง +120 

 

1.7 ไฟลฟอรแม็ตของรูปภาพดิจิทัล (Digital Image File Format) 
 ไฟลฟอรแม็ตของรูปภาพจะแบงเปน 2 ประเภทใหญ คือ Bitmapped Format และ 

Vector Format โดยจะกลาวถึงเฉพาะ Bitmapped Format ซึ่งเปนฟอรแม็ตของรูปภาพท่ีเก็บขอมูล
ดิจิทัลของรูปภาพทั้งหมด สวน Vector Format จะเก็บขอมูลแตละองคประกอบของดภาพแยกออกจาก
กัน  
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 วินโดวบีเอ็มพีฟอรแม็ต (Window BMP Format) เปนรูปแบบไฟลมาตรฐานที่ใชกัน
ทั่วไปในวินโดว ดอส ไฟลรูปแบบนี้รองรับโหมดสีแบบ RGB, Indexed Color, Gray Scale และ Bitmap 

เปนรูปภาพในวินโดวที่มีการเก็บขอมูล 4 บิตและ 8 บิต ตอหนึ่งพิกเซล  
 พีซีเอกซฟอรแม็ต (PCX Format) เปนรูปแบบท่ีใชกับเครื่อง IBM Compatible ซึ่ง

โปรแกรมที่ใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอรทั่วไปจะรองรับไฟล PCX Version 5 ไฟล PCX รองรับโหมดสีแบบ 
RGB, Indexed Color, Gray Scale และ Bitmap  

 จีไอเอฟฟอรแม็ต ( GIF Format : Graphics Interchange Format ) เปนไฟลที่ใชกัน
มากเพ่ือแสดงภาพท่ีอยูในโหมด Indexed Color และรูปภาพท่ีเปนไฟลเอกสารแบบ HTML (Hypertext 

Markup Language) ซึ่งใชกันมากในเว็บไซตและบริการออนไลนตาง ๆ ไฟลแบบน้ีจะใชวิธีบีบอัดแบบ 
LZW ทําใหไฟลมีขนาดเล็กและสามารถสงผานระบบเครือขายไดรวดเร็ว GIF รองรับโหมดสีแบบ Bitmap 

Mode, Gray Scale และ Indexed Color  

 ทีไอเอฟเอฟ (TIFF : Tagged-Image File Format) ถูกใชในการแลกเปล่ียนไฟล
ระหวางโปรแกรมและแพล็ตฟอรมของเครื่องรุนตาง ๆ ไฟล TIFF รองรับโหมดสีแบบ CMYK, RGB, Gray 

Scale, LAB, Indexed Color และ Bitmap 

 

1.8 ชนิดของนามสกุลไฟลภาพ และคุณสมบัติ (www.l3nr.org, 2014) 

 1.8.1 Photoshop หรือ .psd เปนไฟล พ้ืนฐานของโปรแกรม Photoshop ที่ เก็บ
คุณลักษณะที่ใชใน Photoshop เชน เลเยอร สี เอฟเฟกต เพ่ือเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขภาพไดแต
มีขอเสีย คือใชไดกับโปรแกรม Photoshopเทานั้น 

 1.8.2 BMP หรือ .BMP เปนไฟลมาตรฐานของระบบปฏิบัติการ Windows ที่เก็บจุดของ
ภาพแบบจุดตอจุดตรงๆ เรียกวาไฟลแบบ บิตแมพ (Bitmap) ไฟลประเภทนี้จะมีขนาดใหญแตสามารถ
เก็บรายละเอียดของภาพไดอยางสมบูรณ แตเนื่องจากการเก็บแบบ Bitmap ใชเนื้อที่ในการเก็บจํานวน
มาก จึงไดมีการคิดคนวิธีการเก็บภาพใหมีขนาดเล็กลงโดยยังคงสามารถเก็บภาพไดเชนเดิม ขึ้นมาหลาย
วิธีการ เชน JPEG และ GIF 

 1.8.3 Camera RAW หรือ .TIF เปนไฟลภาพที่ไดจากการถายภาพดวยกลองดิจิตอล 

 1.8.4 Cineon หรือ .CIN ถูกพัฒนาโดยบริษัทโซนี่ จะใชในงานภาพยนตรดิจิตอลฟลม 

 1.8.5 CompuServe GIF หรือ GIF   เปนไฟลภาพท่ีถูกบีบอัดใหมีขนาดเล็ก เหมาะกับ
การแสดงภาพบนเวปในลักษณะของภาพท่ีโปรงใสและภาพเคล่ือนไหว 
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 1.8.6 Photoshop EPS หรือ .EPS เปนไฟลที่บรรจุขอมูลไดทั้งแบบแวคเตอรและบิต
แมพ ทําใหไฟลชนิดนี้สามารถขามโปรแกรมไปยังโปรแกรม illustrator, Dimensions 

 1.8.7 Photoshop DCS 1.0 and 2.0 เปนไฟลในมาตรฐานเดียวกับไฟล EPS โดยจะทํา
หนาที่ชวยบันทึกคาสีเปนโหมด CMYK แยกกันตางหากและเราสามารถมองเห็นภาพตัวอยางไดจากไฟลนี้
ไดแตภาพจะไมชัดมาก 

 1.8.8 Filmstrip เปนไฟลภาพเคลื่อนไหวที่ใชโหมดสี RGB หรือไฟลภาพที่ถูกสรางโดย
โปรแกรม Premiere เราสามารถนําไฟลนี้มาใชใน Photoshop ได 

 1.8.9 JPEG (Joint Graphics Expert Group) หรือ .JPG เปนอีกไฟลหนึ่งที่ถูกบีบอัด
ขอมูลใหมีขนาดเล็กแลวเก็บบันทึกไวและเน่ืองจากเปนไฟลที่มีขนาดเล็ก จึงนิยมใชในการสรางเวปบน
เครือขาย Internet 

 1.8.10 Large Document Format หรือ .PSB เปนไฟล Photoshop ที่มีขนาดใหญ
เกิน 2 GB เพราะมีความละเอียดกวา สามหม่ืน พิกเซล ประกอบดวยหลายเลเยอรใชเอฟเฟกสและเล
เยอรจํานวนมาก 

 1.8.11 Generic PDF หรือ  .PDF เปนไฟล  ที่ ถูกสร างจากโปรแกรมอ่ืนที่ ไม ใช  
Photoshop อาจจะเปน Acrobat หรือ illustratorเมื่อเปดไฟลขึ้นมาจพเปนภาพแบบ Raster หรือ 
Bitmap 

 1.8.12 PCX เปนไฟลที่ใชกันเปนมาตรฐานเครื่องPC ทั่วไป โดยจะสนับสนุนงานในโหมด
สี RGB, Indexed, Grayscale และ Bitmap แตจะไมสนับสนุนการทํางานกับ Alpha Channel 

 1.8.13 Photoshop PDF หรือ .PDF เปนไฟล PDF ที่ถูกสรางและเซฟจากโปรแกรม 
Photoshop 

 1.8.14 Acrobat TouchUp Image หรือ .PDF เปนไฟล PDF ที่สามารถแกไขไดเมื่อถูก
เปดทํางานอยูใน Adobe Acrobat 

 1.8.15 Photo CD   เปนไฟลภาพที่จําหนายอยูในรูปแบบ CDของบริษัทโซนี่ 
 1.8.16 Photoshop Raw หรือ .Raw เปนไฟลภาพที่มีความยืดหยุนสูง ทํางานเขากับ

โปรแกรมใน Windows หรือ Mac ได 
 1.8.17 PICT File หรือ .PCT เปนไฟลที่ใชงานพิมพบนเครื่อง Mac เทานั้น เนื่องจากมี

ขนาดใหญมากเกินกวาประสิทธิภาพเครื่อง PC จะรับได 
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 1.8.18 Pixar หรือ .PXR เปนไฟลที่ถูกออกแบบใหทํางานโดยใหทํางานโดยการ
แลกเปล่ียนไฟลภาพกับคอมพิวเตอรแบบ Pixar ที่ใชในการทํางานกราฟกระดับสูง เชน การสรางภาพ 3 
มิติ และภาพเคลื่อนไหว อีกทั้งยังสนับสนุน กับภาพในโหมดสีRGB และ Grayscale ที่ประกอบดวย 
Alpha Chanel เพียงตัวเดียวเทานั้น 

 1.8.19 PNG หรือ .PNG เปนไฟลภาพที่ถูกบีบอัดใหเล็กโดยสูญเสียรายละเอียดของภาพ
นอยมาก นิยมใชเว็บเพจ ทั้งภาพท่ัวไป ภาพโปรงใส และภาพเคล่ือนไหว 

 1.8.20 Scitex CT   หรือ .SCT   ใชกับคอมพิวเตอรแบบ Scitex ซึ่งจะทํางานกับกราฟก
ระดับสูง สนับสนุนกับการทํางานในภาพโหมดสี CMYK RGB   Grayscale แตไมสนับสนุน Alpha 

Channel 

 1.8.21 TargaTGA เปนไฟลภาพที่เกิดจากระบบ Truevision ที่สนันสนุนโปรแกรมบน 
DOS 

 1.8.22 TIFF หรือ .TIF เปนไฟลที่สามารถใชไดทั้งในเคร่ือง PC และ Mac สวนใหญใชใน
งานโปรแกรมเก่ียวกับสิ่งพิมพ เนื่องจากไฟลมีคุณภาพและความคมชัดสูง 

 1.8.23 Wireless Bitmap หรือ WBMPเปนภาพท่ีใชบนโทรศัพทมือถือรุนที่ใชแสดง
ภาพ 1 บิท คือสีขาว และ สีดํา 

 

2. กฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (การละเมิดลิขสิทธิ์, 2014) 
2.1 การละเมิดลิขสิทธิ์ 
การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง : คือ การทําซํ้า ดัดแปลง เผยแพรโปรแกรมคอมพิวเตอรแก

สาธารณชน รวมทั้งการนําตนฉบับหรือสําเนางานดังกลาวออกใหเชา โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของ
ลิขสิทธิ์  

การละเมิดลิขสิทธิ์โดยออม : คือ การกระทําทางการคา หรือการกระทําที่มีสวนสนับสนุนให
เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกลาวขางตนโดยผูกระทํารูอยูแลว วางานใดไดทําข้ึนโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอ่ืน 
แตก็ยังกระทําเพ่ือหากําไรจากงานน้ัน ไดแก การขาย มีไวเพ่ือขาย ใหเชา เสนอใหเชา ใหเชาซ้ือ เสนอให
เชาซื้อ เผยแพรตอสาธารณชน แจกจายในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายตอเจาของลิขสิทธิ์และนํา
หรือสั่ง เขามาในราชอาณาจักร 
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2.2 บทกําหนดโทษ 
การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง : มีโทษปรับตั้งแต 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หากเปนการ

กระทําเพ่ือการคา มีโทษจําคุกต้ังแต 6 เดือน ถึง 4 ป หรือปรับตั้งแต 100,000 บาท ถึง 800,000 บาท 
หรือทั้งจําท้ังปรับ  

การละเมิดลิขสิทธิ์โดยออม : มีโทษปรับตั้งแต 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท หากเปนการ
กระทําเพ่ือการคา มีโทษจําคุกตั้งแต 3 เดือน ถึง 2 ป หรือปรับตั้งแต 50,000 บาท ถึง 400,000 บาท 
หรือทั้งจําท้ังปรับ  

ผูใดกระทําความผิดตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับนี้ เมื่อพนโทษแลวยังไม
ครบกําหนดหาปกระทําความผิดตอพระราชบัญญัตินี้อีก จะตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่กําหนด
ไวสําหรับความผิดนั้น  

กรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวากรรมการหรือผูจัดการทุกคน
ของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําความผิดกับนิติบุคคลน้ัน เวนแตจะพิสูจนไดวามิไดรูเห็นหรือยินยอม
ดวย 

 

2.3 กฎหมายลิขสิทธิ์ไทย 
เปนกฎหมายท่ีประกาศใชเมื่อ พ.ศ. 2537 กําหนดงานท่ีไดรับความคุมครอง อันไดแก งาน

สรางสรรคประเภท วรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่ง
บันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพ หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ 
ของผูสรางสรรค ไมวางานดังกลาวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอยางใด 

 

2.4 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
กฎหมายลิขสิทธิ์มีวัตถุประสงคใหความคุมครองปองกันผลประโยชนทั้งทางเศรษฐกิจและ

ทางศีลธรรม ซึ่งบุคคลพึงไดรับจากผลงานสรางสรรคอันเกิดจากความนึกคิดและสติปญญาของตน 
นอกจากน้ียังมุงที่จะสนับสนุนสงเสริมใหเกิดการสรางสรรคผลงาน กลาวคือ เมื่อผูสรางสรรคไดรับ
ผลตอบแทนจากหยาดเหงื่อแรงกายและสติปญญาของตน ไดรับผลประโยชนตอบแทนจากการลงทุน ก็
ยอมจะเกิดกําลังใจท่ีจะคิดคนสรางสรรคและเผยแพรผลงานใหแพรหลายออกไปมากยิ่งขึ้น อันจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี การกระตุนใหเกิดการพัฒนา
สติปญญาของคนในชาติ เปนปจจัยสําคัญท่ีสุดที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไปในอนาคต 
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พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ไดใหความหมายของคําวา "ลิขสิทธิ์" วา หมายถึง สิทธิ
แตเพียงผูเดียวที่จะทําการใดๆตามพระราชบัญญัตินี้" เกี่ยวกับงานที่ผูสรางสรรคไดทําข้ึน นั่นก็หมายความ 
วา เจาของลิขสิทธิ์เพียงผูเดียวเทานั้นที่มีสิทธิจะทําอยางไรก็ได กับงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนเอง 

 

2.5 ประโยชนตอผูบริโภค 
การคุมครองและพิทักษสิทธิในผลงานลิขสิทธิ์ มีผลใหเกิดแรงจูงใจแกผูสรางสรรค ผลงานท่ี

จะสรางสรรคผลงานท่ีมีประโยชน มีคุณคาทางวรรณกรรมและศิลปกรรมออกสูตลาด สงผลใหผูบริโภค
ไดรับความรู ความบันเทิง และไดใชผลงานที่มีคุณภาพ 

 

3. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิธีการอําพรางขอมูล (Steganography) 
3.1 ความหมายของวิทยาการอําพรางขอมูล (Steganography) (Junhui He, Shahua 

Tang and others 2008)  

วิทยาการอําพรางขอมูล (Steganography) คือ เทคนิคการซอนขอมูลที่สําคัญ โดยจะทํา
การฝงขอความลับลงที่ตองการซอนหรืออําพรางในสื่อตางๆเชน ไฟลขอความ (Text), ไฟลภาพ (Image), 
ไฟลเสียง (Audio) หรือไฟลวิดีทัศน (Video) เพ่ือใชในการติดตอสื่อสารอยางมีความลับ วิทยาการอํา
พรางขอมูลนั้นสามารถตอบสนองความตองการพ้ืนฐาน 2 ประการ คือ สามารถรักษาความปลอดภัยได
เปนอยางดี และมีความสามารถในการซอนขอมูลใหมีความแนบเนียนสูง โดยวิทยาการอําพรางขอมูลจะ
คลายคลึงกับวิทยาการการเขารหัสลับ (Cryptography) ซึ่งวิทยาการอําพรางขอมูลนั้นอาจจะตองประสบ
ปญหาการพยายามถอดรหัสเพ่ือที่จะลวงรูขอมูลเนื่องจากวิทยาการการเขารหัสนั้นสามารถรับรูไดวามีการ
ทําการเขารหัสไว 

การเปรียบเทียบความจุในการซอนขอมูลสามารถทําไดงายโดยดูจากความสัมพันธของบิต
ตอพิกเซล, คาสัมประสิทธิ์ของ Discrete Cosine Transform (DCT) ที่ไมใชศูนย, ขนาดของขอความลับ
ตอขนาดของสื่อกลาง หรือดูจากคาสัมบูรณของขนาดขอความลับซึ่งจะมีหนวยเปนไบต โดยเปรียบเทียบ
จากวิธีการการอําพรางขอมูลที่แตกตางกัน 

 

 

 



  16 

 

3.2 ประเภทของการรักษาความปลอดภัย  (Abbas Cheddad, Joan Condell and 

others 2010) 

ประเภทของการรักษาความปลอดภัยซึ่ งสามารถจําแนกประเภท โดยประกอบดวย 
วิทยาการการเขารหัสลับ (Cryptography) และการซอนขอมูล (Information Hiding) ซึ่งการซอนขอมูล
นั้นจะประกอบดวย วิทยาการอําพรางขอมูล (Steganography) และ วิธีการทําลายน้ํา (Watermarking) 
แสดงดังภาพท่ี 2 
 

 
ภาพท่ี 2 แสดงประเภทของการรักษาความปลอดภัย  
ที่ ม า : Abbas Cheddad, Joan Condell, Kevin Curran., and others (2010) Digital image 
steganography: Survey and analysis of current method. Accessed December 13. from 
http://www.scis.ulster.ac.uk/~kevin/spvol90.pdf 
 

การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติตางๆของวิทยาการอําพรางขอมูล (Steganography), 
วิธีการทําลายนํ้า (Watermarking) และวิทยาการการเขารหัสลับ (Cryptography) ซึ่งจะทําการศึกษา
เปรียบเทียบในประเด็นตางๆดังน้ี เชน สื่อที่สามารถนํามาใชในการอําพรางขอมูล การทําลายนํ้า หรือการ
เขารหัสลับได, ประเภทขอมูลเมื่อผานการอําพรางขอมูล การทําลายนํ้า หรือการเขารหัสลับแลว, 
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วัตถุประสงคในการอําพรางขอมูล การทําลายนํ้า หรือการเขารหัสลับ, ผลที่ไดออกมาหลังจากไดทําการอํา
พรางขอมูล การทําลายน้ํา หรือการเขารหัสลับแลว, ความสามารถในการมองเห็นหลังที่ไดมีการอําพราง
ขอมูล การทําลายน้ํา หรือการเขารหัสลับแลว, ความยืดหยุนของการอําพรางขอมูล การทําลายน้ํา หรือ
การเขารหัสลับ โดยแสดงในภาพที่ 3 

 
 
ตารางที่ 1 แสดงตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติตางๆระหวางวิทยาการอําพรางขอมูล (Steganography), 
วิธีการทําลายนํ้า (Watermarking) และวิทยาการการเขารหัสลับ (Cryptography) 
ที่มา: Abbas Cheddad, Joan Condell, Kevin Curran., and others (2010) Digital image 
steganography: Survey and analysis of current method. Accessed December 13. from 
http://www.scis.ulster.ac.uk/~kevin/spvol90.pdf 
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3.3 ประเภทของวิทยาการอําพรางขอมูล (Steganography) 
ประเภทของวิทยาการอําพรางขอมูล (Steganography) สามารถแบงไดเปน 3 กลุมใหญๆ

ดังนี้ 
  3.3.1 Steganography in the image spatial domain เปนวิธีการอําพรางขอมูลโดย
แทนโดเมนเชิงพ้ืนที่โดยการซอนขอมูลโดยการฝงขอมูลลับลงไปในบิตที่มีนัยสําคัญนอยที่สุด Least 

Significant Bits (LSB) โดยวิธีน้ีจะทําไดงายที่สุดและเห็นความบิดเบือนในภาพที่มีการฝงขอมูลไดชัดเจน
ที่สุด 

  3.3.2 Steganography in the image frequency domain เปนวิธีการวิธีการอําพราง
ขอมูลโดยแทนโดเมนเชิงความถ่ีซึ่งวิธีนี้เปนวิธีซอนขอมูลที่เกิดข้ึนมาใหมที่มีประสิทธิภาพมากกวา Spatial 

domain โดยจะมีการปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงบนโดเมนความถี่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะยากตอการมองเห็น
มากข้ึน 
  3.3.3 Adaptive steganography เปนวิธีการอําพรางขอมูลแบบปรับเปล่ียนได เปน
การนําคุณสมบัติพิเศษของสองวิธีเกามาใช โดยมีคุณสมบัติเกี่ยวกับเรื่องของเวลา ซึ่งวิธีนี้จะใชคุณสมบัติ
ของภาพมาปฏิสัมพันธกับคาสัมประสิทธิ์ของ LSB และ DCT และจะมีการสุมพิเซล โดยจะหลีกเลี่ยงพ้ืนท่ี
ของรูปที่มีสีเรียบสม่ําเสมอ 

 

3.4 ปจจัยสําคัญที่จําเปนตอการออกแบบระบบการอําพรางขอมูล (เกรียงศักด์ิ โกมลพันธุ, 
ภัทรกฤต ศรีเสถียร และคณะ 2548) 

ปจจัยหลักที่สําคัญในการสรางระบบการอําพรางขอมูล เพ่ือที่จะไดรับระบบการอําพราง
ขอมูลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยตองคํานึงถึงปจจัยหลักๆ 3 ประการคือ ความทนทาน , ปริมาณหรือ
ความจุ และความแนบเนียน ดังแสดงดังภาพที่ 3 
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ภาพท่ี 3 แสดงปจจัยที่ตองคํานึงในการสรางระบบการอําพรางขอมูล 

ที่มา: เกรียงศักดิ์ โกมลพันธุ, ภัทรกฤต ศรีเสถียร, ภัทรวิทย ไชยวรรณะ, ชยพัทธ เอกภูธร. “การรักษา
ความปลอดภัยของขอมูล.” ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548 

 

  3.4.1 ความแนบเนียน (Imperceptibility) คือการลวงระบบการมองเห็นของมนุษยทํา
ใหไมสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือทําใหไมรูสึกถึงการเปลี่ยนแปลง โดยการซอนขอมูลสามารถซอน
ขอมูลลับไดโดยไมทําใหขอมูลเดิม (สัญญาณหลัก) เกิดความเสียหายในระดับที่สายตามนุษยหรือ
เครื่องจักร หรืออุปกรณใดๆ ไมสามารถตรวจจับหรือรับรูได 
  3.4.2 ปริมาณความจุ (Capacity) คือขนาดของขอมูลลับที่สามารถฝงลงไปในสื่อได โดย
ที่สื่อท่ีไดทําการฝงขอมูลลงไปน้ันไมมีการเปลี่ยนแปลง 
  3.4.3 ความทนทาน (Robustness) คือความทนทานของขอมูลที่ฝงอยูในสื่อวามีความ
ทนทานตอการกระทําตางๆ เชน การบีบอัดขอมูลหรือการเขารหัสวิดีทัศน การถอดรหัสวิดีทัศน เปนตน 
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ดังนั้นในการออกแบบระบบซอนขอมูลจะตองพิจารณาดวยวาจะใชวิธีการใดจึงจะสามารถซอนฝงขอมูล
ลับใหติดแนนอยูในสัญญาณหลักไดอยางคงทน 

 

 3.5 ประเภทของลายน้ําดิจิทัล 
  3.5.1 ลายนํ้าดิจิทัลแบบสังเกตได (visible watermark) ทําโดยจะเปล่ียนแปลงขอมูล
เดิม ในลักษณะท่ีทําให การเปล่ียนแปลงนั้นเปนที่สังเกตได ประโยชนที่เห็นชัดเจนคือบุคคลอ่ืนที่พบเห็น
ภาพท่ีใสลายน้ําแบบนี้จะรูทันทีวาภาพดังกลาวนี้มีเจาของ การสรางภาพลายน้ําชนิดนี้สามารถดําเนินการ
ไดงาย มีโปรแกรมหลายโปรแกรมท่ีมีความสามารถในการสรางลายน้ําแบบสังเกตได เชน โปรแกรม 

ACDsee โปรแกรม Adobe Photoshop ขอเสียของลายนํ้าชนิดนี้คือลายน้ําจะเขาไปบดบังภาพ ทําให
รายละเอียดของภาพขาดหายไป โดยเมื่อไดแทรกลายน้ําเขาไปยังจุดสําคัญของภาพ ขอดีของลายน้ําชนิด
นี้คือไมสามารถท่ีจะเคลื่อนยายหรือกําจัดลายน้ําออกไปได แตถาหากใสลายน้ําในตําแหนงท่ีไมสําคัญ เพ่ือ
ไมใหลายน้ําบดบังรายละเอียดของภาพ ก็จะทําใหลายน้ํานี้สามารถโดยกําจัดออกจากภาพไดโดยงาย 

  3.5.2 ลายนํ้าดิจิทัลแบบสังเกตไมได (invisible watermark) จะไมทําใหขอมูลเดิม
เปล่ียนแปลงจนถึงระดับที่สังเกตได ขอมูลเดิมจะถูกเปลี่ยนแปลงไป แตในแงมุมของผูใชจะไมสามารถ
สังเกตถึงความแตกตาง ทีส่รางข้ึนโดยการแทรกลายน้ําดิจิทัลลงไปในภาพตนฉบับ 

 

4. การวัดคุณภาพดานการมองเห็น 
การวัดคุณภาพดานการมองเห็นของภาพที่ผานการแทรกลายนํ้า  เปนการตรวจสอบความ

เหมือนกันระหวางภาพตนฉบับและภาพท่ีถูกแทรกลายน้ํา โดยมีวิธีการวัดที่นิยมวัดคุณภาพดานการ
มองเห็นของภาพที่ผานการแทรกลายน้ําดังนี้ 

 

 4.1 การวัดดวยสายตา  
การวัดคุณภาพดานการมองเห็นของภาพที่ผานการแทรกลายนํ้า โดยใชสายตาของผูไม

เกี่ยวของมาทําการตัดสินคุณภาพของภาพภายหลังจากการแทรกลายน้ําจัดเปนวิธีการพ้ืนฐานแตใหผลท่ี
นาเชื่อถือ นอกจากการใชสายตาของผูใชธรรมดาเปนผูวัดแลวยังอาจใชสายตาของผูเชี่ยวชาญท่ีมี
ความสามารถในการสังเกตขอบกพรองเล็กๆ นอยๆ ที่บุคคลท่ัวไปอาจมองขาม 
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 4.2 การวัดดวยคา PSNR 
คา PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) เปนคามาตรฐานท่ีนักวิจัยนิยมนํามาใชวัด

คุณภาพดานการมองเห็นของภาพมากท่ีสุด คา PSNR ที่มีคามากจะแสดงถึงคุณภาพของภาพที่แทรกลาย
น้ําวามีความเหมือนกับภาพตนฉบับมาก โดยทั่วไปแลวคา PSNR ที่ยอมรับไดสําหรับการนําภาพไปใชอยูที่ 
30 dB ขึ้นไป ซึ่งคา PSNR สามารถคํานวณไดดังนี้  

 

โดยที่  
 M   คือ จํานวนพิกเซลตามความกวางของภาพ 

 N   คือ จํานวนพิกเซลตามความสูงของภาพ 

    คือ คาพิกเซลท่ีตําแหนง Wil ของภาพตนฉบับ 

    คือ คาพิกเซลท่ีตําแหนง Wil ของภาพที่ผานการแทรกลายน้ํา 
 Peak   คือ คาสูงสุดของขอบเขตคาพิกเซลของภาพ 

 สําหรับภาพที่มีขนาด n บิต ที่มีจํานวนระดับสีเทา (Gray Scale) เทากับ 2n ระดับ จะไดวา 
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5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
Sutaone and others (2008) งานวิจัยชิ้นนี้เปนการฝงไฟลความลับลงไปในไฟลรูปภาพโดย

ใชเทคนิคการสุมเพ่ิมใน LSB โดยซึ่งขอมูลลับจะถูกกระจายออกไปในขอมูลรูปภาพในลักษณะที่เปนการ
สุมเหมือนกัน ซึ่งสามารถทําไดโดยใชคียลับที่สําคัญในการสราง pseudorandom ซึ่งจะระบุตําแหนงและ
รายการที่ซอนอยู 

Mao Ye and others (2009) งานวิจัยชิ้นนี้เปนการฝงขอมูลแบบ LSB โดยมีการแทนคา
ของบิตระหวางขอมูลภาพกับขอมูลลับซึ่งจะแทนคาทีละสองบิต โดยใชการประมาณการอัตราสวนการฝง
ของHyper-LSB และอัตราสวนการฝงโดยใชหลักการของการถวงน้ําหนักของภาพเขามาชวย 

Juneja and others (2009 )  งานวิ จั ยชิ้ นนี้ ไ ด กล า ว ถึ ง ก ารออกแบบของ เทค นิค 
Steganography ภาพที่แข็งแกรงขึ้นอยูกับ LSB แทรก (บิตที่มีนัยสําคัญอยางนอย) และเทคนิคการ
เขารหัส RSA Steganography เปนคําที่ใชในการอธิบายถึงที่ซอนของขอมูลในภาพเพ่ือหลีกเลี่ยงการ
ตรวจจับการโจมตี 

Sakakura and others (2010) งานวิจัยนี้นําเสนอโครงสรางของวิธีการอําพรางขอมูล ที่งาย
สําหรับการฝงบิตที่มีนัยสําคัญนอยที่สุดวิธีการใหม ซึ่งขึ้นอยูกับสถิติของสัญญาณที่แตกตางของภาพ ซึ่ง
ชวยใหสามารถประมาณการความยาวของขอความที่สัมพันธกับตัวอยางการวิเคราะหคูที่มีความแมนยําสูง 

Mathkour and others (2009) งานวิจัยฉบับนี้ไดนําเสนอวิธีการซอนขอความในภาพซึ่งจะ
ขึ้นอยูกับเทคนิคการทดแทน LSB โดยนํามาใชในสวนประกอบ RGB สีของภาพ BMP ความคิดท่ีสําคัญคือ
การแบงภาพออกเปนสวนและแตละสวนมีประมวลผลใหที่แตกตางกัน ซึ่งแนวทางที่นําเสนอจะพิจารณา
สามขั้นตอนวิธีการที่สอดคลองกันกับการแทนเกลียวสามอัลกอริทึม 

มนธวัล พรรณวิเชียรและเกียรติศักดิ์ โยชะนัง (2010) งานวิจัยนี้ไดนําเสนอการอําพราง
ขอมูลลงภาพโดยนําขอมูลมาเขารหัสดวย AES (Advanced Encryption Standard)และนําคียที่ใชใน
การเขารหัสและถอดรหัสมาเขารหัสดวย RSA (Rivest-Shamir-Adelman Encryption) เพ่ือความ
ปลอดภัยในการสงคียระหวางผูสงกับผูรับ และใชวิธีการสลับบิตขอมูลที่ผานการเขารหัสแลวมาซอนลง
ภาพ 2 ภาพ โดยใชวิธีซอนลงในบิตที่มีนัยตํ่าสุดของภาพ (Least Significant Bit - LSB) ซึ่งการอําพราง
ขอมูลโดยวิธีดังกลาวน้ีทําใหขอมูลมีความปลอดภัยมากย่ิงขึ้น 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การประยุกตใชโปรแกรมการพิสูจนเอกลักษณรูปภาพไดแบงข้ันตอนการวิจัยดังนี้ 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3. การสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

4. วิธีการดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูล 

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรไดแก 

1. เจาหนาที่งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 2 คน 

2. เจาหนาที่ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 3 คน 

กลุมตัวอยางไดแก 
1. เจาหนาที่งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 2 คน และเลือกมาอยาง

เฉพาะเจาะจง 
2. เจาหนาท่ีศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 3 คน และเลือกมาอยาง

เฉพาะเจาะจง 
 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
2.1 ฮารดแวร 

2.1.1 หนวยประมวลผล Intel(R) Core(TM) 2 Duo CPU P8700@ 2.53GHz 
 2.1.2 หนวยคําจําระบบ 4 GB DDR3 
 2.1.3 กราฟก NVIDIA GeForce GT 130M  

2.1.4 หนวยความจําหลัก 300 GB 
2.2 ซอฟตแวร 

2.2.1 ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 Professional 
2.2.2 เค ร่ืองมือในการพัฒนา :  CryptaPix, Stego PNG, Brouf_PoP, Image_ 
Steganography, Steganography, PhotoDefinerPSNR 

2.3 แบบประเมินการใชงานโปรแกรม 
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3. การสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
3.1 การวิเคราะห โดยทําการศึกษาและคนควาหาโปรแกรม Steganography จํานวน 5 

โปรแกรม ไดแก  
3.1.1 โปรแกรม CryptaPix คือ โปรแกรมการจัดการไฟลภาพและโปรแกรมการ

เขารหัสสําหรับระบบปฏิบัติการ Windows เชนการปรับขนาด, หมุน, ตัดและลบตาแดงจากภาพถาย 
สรางสไลดโชวแบบสแตนดอโลน การรักษาความปลอดภัยที่เปนกรรมสิทธิ์ของภาพจากการเขาถึงดวย
การเขารหัส AES 256 บิตหรือซอนขอความท่ีสําคัญ ขอมูลหรือภาพอ่ืนๆ เปนภาพท่ีมีคุณสมบัติทาง
วิทยาการอําพรางขอมูล 

3.1.2 โปรแกรม Stego PNG คือ โปรแกรมสําหรับการซอนไฟลขอมูลใน PNG 

หรือ BMP ไฟลภาพ แฟมขอมูลและไฟลขอความเชน เอกสาร MS Word, Excel สเปรดชีตหรือไฟล
ภาพอ่ืน โดยการแทรกขอมูลในไฟลภาพ ซึ่งจะใชในการเขารหัสขอมูลและการเปลี่ยนแปลงบิตอ่ืน ๆ 
ของไฟลภาพเพ่ือชดเชยการปรับเปลี่ยนที่เกิดจากขอมูลที่ซอนอยู โปรแกรมนี้สําหรับระบบปฏิบัติการ 
Windows 

3.1.3  โปรแกรม Brouf_PoP คือ โปรแกรมการเขารหัสและถอดรหัสไฟลสําคัญ
ใหเปนภาพ JPEG เพ่ือการถายโอนความปลอดภัยระหวางคียการเขารหัสลับ 

3.1.4 โปรแกรม Image_Steganography คือ โปรแกรมสําหรับขอความและไฟล
ฝงลงไปในภาพที่มีการเขารหัสตัวเลือก การอําพรางขอมูลชวยใหปกปองภาพถาย โดย embeding 

ขอความและไฟลภาพเขาไป  
3.1.5 โปรแกรม Steganography คือ โปรแกรมอําพรางขอมูลท่ีชวยใหสามารถ

ใชเทคนิคการซอนขอมูลดิจิตอล (Steganography) เพ่ือซอนไฟลและขอความภายในไฟลอ่ืน ๆ เชน
รูปภาพหรือไฟลเสียง ชวยใหสามารถเขารหัสขอมูลที่สําคัญพรอมกับซอนรหัสขอมูลภายในแฟม  

 
ดําเนินการติดตั้งโปรแกรม Steganography ทั้ง 5 โปรแกรม เพ่ือทดสอบการใชงานของ

โปรแกรมแตละโปรแกรม หลังจากนั้นนําขอมลูที่ไดมาวิเคราะหเพ่ือหาโปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับ
รูปภาพที่เหมาะสม แสดงผลการวิเคราะหดังตารางที ่ 
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ตารางที่ 2 แสดงคุณลักษณะของโปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ 
 

 
 
จากนั้นนําโปรแกรมที่ผานการวิเคราะหคุณลักษณะโปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับ

รูปภาพ ไปใหผูเชี่ยวชาญทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CryptaPix Stego PNG Brouf-PoP Image Steganography Steganography

ความสามารถในการรองรับ
นามสกลุของรูปภาพตนฉบับ

BMP, JPG, 

JP2, PCX, 

PNG, TGA

PNG, BMP JPG JPG, PNG JPG, PNG

ความสามารถในการรองรับ
นามสกลุของรูปภาพลับ

JPG, PNG JPG, PNG JPG, PNG JPG, PNG JPG, PNG

ความสามารถในการรองรับ
นามสกลุของรูปภาพหลังการอํา
พรางขอมลู

PNG, TIF, 

PCX, TGA, 

BMP

PNG, BMP JPG PNG JPG, PNG

ขนาดของรูปภาพความลับ
มขีนาดเทากนั
หรือเล็กกวา

ตองมขีนาด
เล็กกวา 1 เทา

ไมจํากดัขนาด
มขีนาดเล็กกวาขนาดท่ี
โปรแกรมกําหนดให

ไมจํากดัขนาด

ชื่อไฟลรูปภาพลับหลังการถอด ไดชื่อไฟลเดิม ต้ังชื่อใหม ไดชื่อไฟลเดิม ไดชื่อไฟลเดิม ไดชื่อไฟลเดิม
ขนาดไฟลรูปภาพท่ีการอําพราง
ขอมูล

ขนาดเพิม่ขึ้น ขนาดเพิม่ขึ้น ขนาดเพิม่ขึ้น ขนาดเพิม่ขึ้น ขนาดเพิม่ขึ้น

ระบบปฏิบัติการทีร่องรับ XP, 7, 8, 8.1 XP, 7 XP, 7, 8, 8.1 XP, 7, 8, 8.1 XP, 7

ลิขสิทธิ์ของโปรแกรม $34.95 $38.45 Freeware Freeware $24.95

ขนาดของโปรแกรมหลังการติดต้ัง 4.74 MB 1.82 MB 1.04 MB 200 KB 3.35 MB

การใสรหัสผาน มี มี มี ไมมี มี
ความซับซอนของการใชงาน มาก มาก นอย มาก ปานกลาง
คะแนนโหวต 3.0 3.0 4.0 3.0 3.5

คุณสมบัติ
โปรแกรมอําพรางขอมลูสําหรับรูปภาพ
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รูปภาพดิจิตอล การดําเนินการ
อําพรางขอมูล 

รูปภาพดิจิตอลผานการ
อําพรางขอมูล 

 

Input Process Output 

3.2. การออกแบบ โปรแกรมการพิสูจนเอกลักษณรูปภาพประกอบไปดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดในการดําเนินการ 
 
จากภาพที่ 4 สามารถอธิบายกรอบแนวคิดในการดําเนินการไดดังนี้ 

3.2.1 Input เปนรูปภาพดิจิตอลประกอบดวย 2 รูปภาพ รูปภาพที่ 1 คือ
รูปภาพตนฉบับที่จะดําเนินการฝงขอมูลลับ สวนรูปที่ 2 คือ รูปภาพนํามาใชเปนขอมูลที่ใชใน
การฝงขอมูล 

3.2.2 Process คือ ขั้นตอนการดําเนินการการอําพรางขอมูลแบบใน Spatial 
Domain 

   3.2.2.1 ติดตั้งโปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ จํานวน 5 โปรแกรม 
ประกอบไปดวย 1. CrytaPix, 2. Stego PNG, 3. Brouf_PoP, 4. Image_Steganography, 5. Steganography 

   3.2.2.2 ทดสอบการอําพรางขอมูล ที่ละโปรแกรมที่ไดติดตั้ง โดยมีขั้นตอน
การอําพรางขอมูล ดังภาพที่ 5 
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ขั้นตอนการดําเนินการการอําพรางขอมูล 

 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงการดําเนินการอําพรางขอมูล 

 

จากภาพที่ 5 สามารถอธิบายขั้นตอนการทํางานการดําเนินการการอําพรางขอมูล ดังนี้ 
Start หมายถึง เริ่มการทํางานของโปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ 
ภาพดิจิตอลที่ตองการอําพรางขอมูล หมายถึง เตรียมรูปภาพหลักซ่ึงนํามาใชในการ 

อําพรางขอมูลลับ 

ภาพความลับ หมายถึง เตรียมรูปภาพซ่ึงนํามาใชเปนขอมูลที่ใชในการอําพรางขอมูล 

ทําการอําพรางขอมูล หมายถึง ขั้นตอนการอําพรางขอมูลรูปภาพลับไปยังรูปภาพหลัก 

ภาพดิจิตอลที่อําพรางขอมูลแลว หมายถึง รูปภาพท่ีดําเนินการอําพรางขอมูลรูปภาพลับ
เสร็จแลว 

End หมายถึง จบขั้นตอนการอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ 
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ภาพที่ 6 แสดงการดําเนินการถอดคาการอําพรางขอมูล 

 

จากภาพที่ 6 สามารถอธิบายขั้นตอนการทํางานการดําเนินการถอดคาการอําพรางขอมูล ดังนี้ 
Start หมายถึง เริ่มการทํางานของโปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ 
ภาพดิจิตอลที่ผานการฝงลายน้ํา หมายถึง เตรียมรูปภาพท่ีผานการอําพรางขอมูลลับ

มาแลว 
ถอดคาการอําพรางขอมูล หมายถึง ขั้นตอนการถอดคาการอําพรางขอมูล โดยการถอด

รูปภาพลับออกจากรูปภาพที่ผานการอําพรางขอมูล 
ภาพความลับ หมายถึง รูปภาพลับที่ถอดคาการอําพรางขอมูลจากรูปภาพท่ีผานการอํา

พรางขอมูล 

ภาพดิจิตอลที่อําพรางขอมูลแลว หมายถึง รูปภาพดิจิตอลที่อําพรางขอมูล 

End หมายถึง จบขั้นตอนการถอดคาอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ 

   3.2.3 Output คือรูปภาพที่ผานกระบวนการอําพรางขอมูลเรียบรอยแลว 
   3.2.4 นําผลลัพธของรูปภาพที่ผานการอําพรางขอมูลในแตละโปรแกรม มา
เปรียบเทียบหาคุณสมบัติเฉพาะและขอจํากัดในแตละโปรแกรม เพ่ือหาความเหมาะสมในการใชงาน  

3.3 การพัฒนาโปรแกรมการพิสูจนเอกลักษณรูปภาพ 

นําขอมูลที่ไดวิเคราะหและออกแบบมาเปรียบเทียบหาโปรแกรมเพ่ือใหไดโปรแกรม 

อําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพที่เหมาะสม หลังจากนั้นทําการทดสอบโปรแกรม 

3.4 การทดสอบโปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ 

ทดสอบโปรแกรมการพิสูจนเอกลักษณรูปภาพโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ไดแก 
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ผูเชี่ยวชาญดานภาพถาย จํานวน  3 ทาน 

1. เจาหนาที่งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 2 ทาน 

2. เจาหนาที่ศูนยการศึกษาทางไกลทางอินเตอร เน็ต  ศูนยคอมพิวเตอร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 1 ทาน 

ผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร จํานวน 2 ทาน ไดแก 
1. เจาหนาที่ฝายพัฒนาโปรแกรม ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 

1 ทาน 
2. เจาหนาที่ศูนยการศึกษาทางไกลทางอินเตอร เน็ต  ศูนยคอมพิวเตอร  

มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 1 ทาน 
 

นําผลการทดสอบท่ีไดรับการทดสอบมาปรับปรุงแกไข 
 
4. วิธีการดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูล 

ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน
ดังนี้  

ดําเนินการใหกลุมตัวอยางคือ เจาหนาที่งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จํานวน 2 ทาน, เจาหนาที่ศูนยการศึกษาทางไกลทางอินเตอรเน็ต ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จํานวน 2 ทาน, เจาหนาที่ฝายพัฒนาโปรแกรม ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จํานวน 1 ทาน ทําการทดสอบโปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ 

 

5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
การวัดคุณภาพของรูปภาพที่ผานการฝงลายน้ําประกอบไปดวย 

5.1 การวัดดวยสายตา โดยแสดงระดับคุณภาพไดแก ระดับความเหมือนและระดับความ
แตกตาง 

5.2 การวัดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ความถูกตองของรูปภาพ โดยใชโปรแกรม 
PhotoDefinerPSNR เปรียบเทียบรูปภาพตนฉบับกับรูปภาพที่ผานกระบวนการอําพรางขอมูล โดย
คา PSNR ที่มีคามากจะแสดงถึงคุณภาพของรูปภาพวามีความเหมือนรูปภาพตนฉบับมาก  
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6. ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการวิจัย 
 
ตารางที ่3.1 แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการวิจัย 

ลําดับที่ ขั้นตอนการดําเนินการ ระยะเวลา (เดือน) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 เตรียมขอมูล          
2 ศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวของ          
3 วิเคราะห คนหาและติดตั้ง          
4 ทดสอบ          
5 วิเคราะหและประเมินผลการทดสอบ          
6 สรุปผลการวิจัยและจัดทํารายงาน          

 

การดําเนินการวิจัยไดแบงออกเปน 6 ชวงดังตอไปนี้ 
6.1 ทําการหาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการทําวิจัย ทําการหาไฟลภาพขนาดตางๆ ตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย 

6.2 ทําการศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทําวิจัย 
จัดเตรียมขอมูลความรูตางๆ พรอมทั้งจัดเก็บแหลงที่มาของความรู 

6.3 ทําการวิเคราะหขอมูล คนหาโปรแกรมและทําดําเนินการติดตั้งโปรแกรม 

6.4 ทําการทดสอบการวิจัยที่ไดทําการออกแบบ โดยนําไฟลภาพ ทั้ง 2 รูปภาพมาทําการ
อําพรางขอมูล 

6.5 หลังจากการทดสอบและเปรียบเทียบโปรแกรมท่ีไดแลว นําโปรแกรมที่ไดไปให
ผูเชี่ยวชาญประเมินประสิทธิภาพโปรแกรมและประเมินการใชงานโปรแกรม นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห
และประเมินผลการทดลอง 

6.6 ทําการสรุปผลการวิจัยและจัดทําวิทยานิพนธตามผลของการวิจัยและความรูที่ได
ทําการศึกษา 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 หลังจากไดดําเนินการติดตั้งโปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ ผูวิจัยได
ดําเนินการทดลองและรวบรวมผลการทดลอง จากรูปภาพท้ังหมดจํานวน 10 รูป มีขนาดของรูปภาพ
ที่ใชในการทดลองจํานวน 3 ขนาดคือขนาด (256*256), (512*512), (1024*1024) และรูปภาพลับ ที่
ใชในการทดลอง จํานวน 3 ขนาดคือ (32*32), (64*64), (128*128)  ดังนี้ 

 

ตารางที ่4 แสดงรูปภาพจํานวน 10 รูป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับที่ ชื่อรูปภาพ รูปภาพ

ภาพที ่1 baboon

ภาพที ่2 bandon

ภาพที ่3 F14

ภาพที ่4 f16

ภาพที ่5 lena

ภาพที ่6 opera
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ที่มา: The information hiding homepage. (1997). Photo database. Accessed August 30.  

Available from http://www.petitcolas.net/watermarking/image_database/ 

 

ตารางที่ 5 แสดงคา PSNR ในการอําพรางขอมูลรูปภาพตนฉบับขนาด (256*256) และรูปภาพลับ 
     ขนาด (32*32)   

 
 

ลําดับที่ ชื่อรูปภาพ รูปภาพ

ภาพที ่7 peppers

ภาพที ่8 pills

ภาพที ่9 watch

ภาพที ่10 water

ภาพลับ graduate

Cover image
โปรแกรมที ่
1:CryptaPix

โปรแกรมที ่
2:Stego PNG

โปรแกรมที ่
3:Brouf-PoP

โปรแกรมที ่
4:Image 

Steganography

โปรแกรมท่ี 

5:Steganography

ภาพที ่1 58.07 53.68 100 58.93 100

ภาพที ่2 56.64 53.42 100 59.11 100

ภาพที ่3 57.92 53.66 100 59.55 100

ภาพที ่4 57.83 53.65 100 59.03 100

ภาพที ่5 58.03 53.68 100 59.13 100

ภาพที ่6 58.16 53.85 100 59.04 100
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จากตารางท่ี 5 เปนคา PSNR ที่วัดไดจากการนํารูปภาพอําพรางขอมูลเปรียบเทียบกับ
รูปภาพตนฉบับ ซึ่งคาที่วัดได มีคามากวา 30 dB แสดงใหเห็นวามีความเหมือนกันรูปภาพตนฉบับมาก 
โดยมีรูปภาพจาก 2 โปรแกรม คือ โปรแกรม Brouf-Pop กับโปรแกรม Steganography  มีคา PSNR 

ที่วัดได 100 dB ซึ่งอยูในระดับเหมือนรูปภาพตนฉบับ 

 
ตารางที่ 6 ฮีสโตแกรมตัวอยางของรูปภาพตนฉบับขนาด (256*256) และรูปภาพลับขนาด (32*32)  

  

 

Cover image
โปรแกรมที ่
1:CryptaPix

โปรแกรมที ่
2:Stego PNG

โปรแกรมที ่
3:Brouf-PoP

โปรแกรมที ่
4:Image 

Steganography

โปรแกรมท่ี 

5:Steganography

ภาพที ่7 58.11 53.73 100 59.12 100

ภาพที ่8 58.05 53.66 100 59.10 100

ภาพที ่9 57.98 53.5 100 59.23 100

ภาพที ่10 58.08 53.59 100 58.94 100

รูปภาพตนฉบับ รูปภาพลับ Stego Image

โปรแกรมที ่1:CryptaPix

โปรแกรมที ่2:Stego PNG

โปรแกรมที ่3:Brouf-PoP

รูปภาพ
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จากตารางที่ 6 แสดงฮีสโตแกรมตัวอยางของรูปภาพตนฉบับขนาด (256*256) และ
รูปภาพลับขนาด (32*32) เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับฮีสโตแกรมของรูปภาพที่อําพรางขอมูล พบวา
ฮีสโตแกรมของรูปภาพอําพรางขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงไมมาก เมื่อเปรียบเทียบกับฮีสโตแกรมของ
รูปภาพตนฉบับ แสดงใหเห็นวารูปภาพที่อําพรางขอมูลมีความเหมือนกับรูปภาพตนฉบับมาก 

 

ตารางที่ 7 แสดงคา PSNR ในการอําพรางขอมูลรูปภาพตนฉบับขนาด (512*512) และรูปภาพลับ 
     ขนาด (32*32)   
 

 
จากตารางที่ 7 คา PSNR ที่วัดไดจากการนํารูปภาพอําพรางขอมูลเปรียบเทียบกับ

รูปภาพตนฉบับ ซึ่งคาที่วัดได มีคามากวา 30 dB แสดงใหเห็นวามีความเหมือนกันรูปภาพตนฉบับมาก 

รูปภาพตนฉบับ รูปภาพลับ Stego Image

โปรแกรมที ่4:Image 

Steganography

โปรแกรมที ่
5:Steganography

Cover image
โปรแกรมที ่
1:CryptaPix

โปรแกรมที ่
2:Stego PNG

โปรแกรมที ่
3:Brouf-PoP

โปรแกรมที ่
4:Image 

Steganography

โปรแกรมที ่
5:Steganography

ภาพที ่1 62.97 53.31 100 63.19 100

ภาพที ่2 62.58 52.73 100 63.76 100

ภาพที ่3 62.82 53.24 100 64.23 100

ภาพที ่4 62.94 53.27 100 63.52 100

ภาพที ่5 62.94 53.3 100 63.50 100

ภาพที ่6 63.03 53.44 100 63.56 100

ภาพที ่7 62.96 53.32 100 63.40 100

ภาพที ่8 62.98 53.26 100 63.33 100

ภาพที ่9 63.99 53.23 100 63.45 100

ภาพที ่10 64.09 53.23 100 63.01 100
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โดยมีรูปภาพจาก 2 โปรแกรม คือ โปรแกรม Brouf-Pop กับโปรแกรม Steganography  มีคา PSNR 

ที่วัดได 100 dB ซึ่งอยูในระดับเหมือนรูปภาพตนฉบับ 

 

ตารางที่ 8 ฮีสโตแกรมตัวอยางของรูปภาพตนฉบับขนาด (512*512) และรูปภาพลับขนาด (32*32)  
  

 

 

 

รูปภาพตนฉบับ รูปภาพลับ Stego Image

โปรแกรมท่ี 1:CryptaPix

โปรแกรมท่ี 2:Stego PNG

โปรแกรมท่ี 3:Brouf-PoP

รูปภาพ
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จากตารางที่ 8 แสดงฮีสโตแกรมตัวอยางของรูปภาพตนฉบับขนาด (512*512) และ
รูปภาพลับขนาด (32*32) เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับฮีสโตแกรมของรูปภาพที่อําพรางขอมูล พบวา
ฮีสโตแกรมของรูปภาพอําพรางขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงไมมาก เมื่อเปรียบเทียบกับฮีสโตแกรมของ
รูปภาพตนฉบับ แสดงใหเห็นวารูปภาพที่อําพรางขอมูลมีความเหมือนกับรูปภาพตนฉบับมาก 

 

ตารางที่  9 แสดงค า  PSNR ในการ อําพรางข อมู ล รูปภาพ  (1024*1024) และรู ปภาพลับ 
        ขนาด (32*32) 

 

 

รูปภาพตนฉบับ รูปภาพลับ Stego Image

โปรแกรมที ่4:Image 

Steganography

โปรแกรมที ่
5:Steganography

Cover image
โปรแกรมที ่
1:CryptaPix

โปรแกรมที ่
2:Stego PNG

โปรแกรมที ่
3:Brouf-PoP

โปรแกรมที ่
4:Image 

Steganography

โปรแกรมที ่
5:Steganography

ภาพที ่1 70.12 53.21 100 65.82 100

ภาพที ่2 69.98 52.74 100 66.69 100

ภาพที ่3 68.84 53.14 100 67.07 100

ภาพที ่4 70.01 53.15 100 66.11 100

ภาพที ่5 70.1 53.22 100 66.05 100

ภาพที ่6 70.19 53.42 100 66.12 100

ภาพที ่7 70.14 53.25 100 65.97 100

ภาพที ่8 70.07 53.21 100 65.95 100

ภาพที ่9 70.02 53.11 100 66.28 100

ภาพที ่10 70.08 53.16 100 65.46 100
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จากตารางที่ 9 คา PSNR ที่วัดไดจากการนํารูปภาพอําพรางขอมูลเปรียบเทียบกับ
รูปภาพตนฉบับ ซึ่งคาที่วัดได มีคามากวา 30 dB แสดงใหเห็นวามีความเหมือนกันรูปภาพตนฉบับมาก 
โดยมีรูปภาพจาก 2 โปรแกรม คือ โปรแกรม Brouf-Pop กับโปรแกรม Steganography  มีคา PSNR 

ที่วัดได 100 dB ซึ่งอยูในระดับเหมือนรูปภาพตนฉบับ 

 

ตารางที่  10 ฮีสโตแกรมตัวอยางของรูปภาพตนฉบับขนาด  (1024*1024) และรูปภาพลับ 
         ขนาด (32*32)   

 

 
 

 

รูปภาพตนฉบับ รูปภาพลับ Stego Image

โปรแกรมท่ี 1:CryptaPix

โปรแกรมท่ี 2:Stego PNG

โปรแกรมท่ี 3:Brouf-PoP

รูปภาพ
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จากตารางที่ 10 แสดงฮีสโตแกรมตัวอยางของรูปภาพตนฉบับขนาด (1024*1024) และ
รูปภาพลับขนาด (32*32) เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับฮีสโตแกรมของรูปภาพที่อําพรางขอมูล พบวา
ฮีสโตแกรมของรูปภาพอําพรางขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงไมมาก เมื่อเปรียบเทียบกับฮีสโตแกรมของ
รูปภาพตนฉบับ แสดงใหเห็นวารูปภาพที่อําพรางขอมูลมีความเหมือนกับรูปภาพตนฉบับมาก 

 

ตารางท่ี 11 แสดงคา PSNR ในการอําพรางขอมูลรูปภาพฉบับขนาด (256*256) และรูปภาพลับ 
        ขนาด (64*64)   

 

 

รูปภาพตนฉบับ รูปภาพลับ Stego Image

โปรแกรมที ่4:Image 

Steganography

โปรแกรมที ่
5:Steganography

Cover image
โปรแกรมที ่
1:CryptaPix

โปรแกรมที ่
2:Stego PNG

โปรแกรมที ่
3:Brouf-PoP

โปรแกรมที ่
4:Image 

Steganography

โปรแกรมที ่
5:Steganography

ภาพที ่1 56.89 54.53 100 58.03 100

ภาพที ่2 56.64 54.53 100 58.02 100

ภาพที ่3 56.85 54.54 100 58.51 100

ภาพที ่4 56.83 54.57 100 58.09 100

ภาพที ่5 56.9 54.52 100 58.16 100

ภาพที ่6 57 54.8 100 58.09 100

ภาพที ่7 56.99 54.59 100 58.17 100

ภาพที ่8 56.94 54.43 100 58.11 100

ภาพที ่9 56.85 54.1 100 58.16 100

ภาพที ่10 56.96 54.34 100 58.07 100
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จากตารางท่ี 11 คา PSNR ที่วัดไดจากการนํารูปภาพอําพรางขอมูลเปรียบเทียบกับ
รูปภาพตนฉบับ ซึ่งคาที่วัดได มีคามากวา 30 dB แสดงใหเห็นวามีความเหมือนกันรูปภาพตนฉบับมาก 
โดยมีรูปภาพจาก 2 โปรแกรม คือ โปรแกรม Brouf-Pop กับโปรแกรม Steganography  มีคา PSNR 

ที่วัดได 100 dB ซึ่งอยูในระดับเหมือนรูปภาพตนฉบับ 

 

ตารางที่ 12 ฮีสโตแกรมตัวอยางของภาพตนฉบับขนาด (256*256) และรูปภาพลับขนาด (64*64)  

  

 

 

 

รูปภาพตนฉบับ รูปภาพลับ Stego Image

โปรแกรมท่ี 1:CryptaPix

โปรแกรมท่ี 2:Stego PNG

โปรแกรมท่ี 3:Brouf-PoP

รูปภาพ



40 
 

 

จากตารางท่ี 12 แสดงฮีสโตแกรมตัวอยางของรูปภาพตนฉบับขนาด (256*256) และ
รูปภาพลับขนาด (64*64) เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับฮีสโตแกรมของรูปภาพที่อําพรางขอมูล พบวา
ฮีสโตแกรมของรูปภาพอําพรางขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงไมมาก เมื่อเปรียบเทียบกับฮีสโตแกรมของ
รูปภาพตนฉบับ แสดงใหเห็นวารูปภาพท่ีอําพรางขอมูลมีความเหมือนกับรูปภาพตนฉบับมาก 

 

ตารางที่ 13 แสดงคา PSNR ในการอําพรางขอมูลรูปภาพตนฉบับขนาด (512*512) และรูปภาพลับ 
       ขนาด (64*64) 
 

 

รูปภาพตนฉบับ รูปภาพลับ Stego Image

โปรแกรมที ่4:Image 

Steganography

โปรแกรมที ่
5:Steganography

Cover image
โปรแกรมที ่
1:CryptaPix

โปรแกรมที ่
2:Stego PNG

โปรแกรมที ่
3:Brouf-PoP

โปรแกรมที ่
4:Image 

Steganography

โปรแกรมที ่
5:Steganography

ภาพที ่1 62.97 53.44 100 62.55 100

ภาพที ่2 62.58 53.05 100 63.01 100

ภาพที ่3 62.82 53.34 100 63.47 100

ภาพที ่4 62.94 53.42 100 62.82 100

ภาพที ่5 62.94 53.45 100 62.79 100

ภาพที ่6 63.03 53.56 100 62.90 100

ภาพที ่7 62.96 53.44 100 62.76 100

ภาพที ่8 62.98 53.42 100 62.66 100

ภาพที ่9 62.87 53.35 100 62.80 100

ภาพที ่10 62.89 53.37 100 62.39 100
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จากตารางท่ี 13 คา PSNR ที่วัดไดจากการนํารูปภาพอําพรางขอมูลเปรียบเทียบกับ
รูปภาพตนฉบับ ซึ่งคาที่วัดได มีคามากวา 30 dB แสดงใหเห็นวามีความเหมือนกันรูปภาพตนฉบับมาก 
โดยมีรูปภาพจาก 2 โปรแกรม คือ โปรแกรม Brouf-Pop กับโปรแกรม Steganography  มีคา PSNR 

ที่วัดได 100 dB ซึ่งอยูในระดับเหมือนรูปภาพตนฉบับ 

 

ตารางที่  14 ฮีสโตแกรมตัวอยางของ รูปภาพตนฉบับขนาด  (512*512) และรูปภาพลับ 
         ขนาด (64*64)   
 

 

 

 

รูปภาพตนฉบับ รูปภาพลับ Stego Image

โปรแกรมท่ี 1:CryptaPix

โปรแกรมท่ี 2:Stego PNG

โปรแกรมท่ี 3:Brouf-PoP

รูปภาพ
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จากตารางท่ี 14 แสดงฮีสโตแกรมตัวอยางของรูปภาพตนฉบับขนาด (512*512) และ
รูปภาพลับขนาด (64*64) เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับฮีสโตแกรมของรูปภาพที่อําพรางขอมูล พบวา
ฮีสโตแกรมของรูปภาพอําพรางขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงไมมาก เมื่อเปรียบเทียบกับฮีสโตแกรมของ
รูปภาพตนฉบับ แสดงใหเห็นวารูปภาพที่อําพรางขอมูลมีความเหมือนกับรูปภาพตนฉบับมาก 

 

ตารางที่ 15 แสดงคา PSNR ในการอําพรางขอมูลรูปภาพตนฉบับขนาด (1024*1024) และรูปภาพ 
       ลับขนาด (64*64) 
 

 

รูปภาพตนฉบับ รูปภาพลับ Stego Image

โปรแกรมที ่4:Image 

Steganography

โปรแกรมที ่
5:Steganography

Cover image
โปรแกรมที ่
1:CryptaPix

โปรแกรมที ่
2:Stego PNG

โปรแกรมที ่
3:Brouf-PoP

โปรแกรมที ่
4:Image 

Steganography

โปรแกรมที ่
5:Steganography

ภาพที ่1 68.96 53.24 100 65.51 100

ภาพที ่2 68.69 52.8 100 66.28 100

ภาพที ่3 68.84 53.17 100 66.69 100

ภาพที ่4 68.91 53.18 100 65.77 100

ภาพที ่5 68.95 53.26 100 65.72 100

ภาพที ่6 69.06 53.44 100 65.78 100

ภาพที ่7 69.01 53.28 100 65.65 100

ภาพที ่8 68.97 53.26 100 65.62 100

ภาพที ่9 68.87 53.13 100 65.84 100

ภาพที ่10 68.9 53.19 100 65.17 100
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จากตารางท่ี 15 คา PSNR ที่วัดไดจากการนํารูปภาพอําพรางขอมูลเปรียบเทียบกับ
รูปภาพตนฉบับ ซึ่งคาที่วัดได มีคามากวา 30 dB แสดงใหเห็นวามีความเหมือนกันรูปภาพตนฉบับมาก 
โดยมีรูปภาพจาก 2 โปรแกรม คือ โปรแกรม Brouf-Pop กับโปรแกรม Steganography  มีคา PSNR 

ที่วัดได 100 dB ซึ่งอยูในระดับเหมือนรูปภาพตนฉบับ 

 

ตารางที่ 16 ฮีสโตแกรมตัวอยางของรูปภาพตนฉบับขนาด (1024*1024) และรูปภาพลับ 
         ขนาด (64*64)   
 

 

 

 

รูปภาพตนฉบับ รูปภาพลับ Stego Image

โปรแกรมท่ี 1:CryptaPix

โปรแกรมท่ี 2:Stego PNG

โปรแกรมท่ี 3:Brouf-PoP

รูปภาพ
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จากตารางที่ 16 แสดงฮีสโตแกรมตัวอยางของรูปภาพตนฉบับขนาด (1024*1024) และ
รูปภาพลับขนาด (64*64) เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับฮีสโตแกรมของรูปภาพที่อําพรางขอมูล พบวา
ฮีสโตแกรมของรูปภาพอําพรางขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงไมมาก เมื่อเปรียบเทียบกับฮีสโตแกรมของ
รูปภาพตนฉบับ แสดงใหเห็นวารูปภาพที่อําพรางขอมูลมีความเหมือนกับรูปภาพตนฉบับมาก 

 

ตารางที่ 17 แสดงคา PSNR ในการอําพรางขอมูลรูปภาพตนฉบับขนาด (256*256) และรูปภาพลับ 
       ขนาด (128*128)   
 

 

รูปภาพตนฉบับ รูปภาพลับ Stego Image

โปรแกรมที ่4:Image 

Steganography

โปรแกรมที ่
5:Steganography

Cover image
โปรแกรมที ่
1:CryptaPix

โปรแกรมที ่
2:Stego PNG

โปรแกรมที ่
3:Brouf-PoP

โปรแกรมที ่
4:Image 

Steganography

โปรแกรมที ่
5:Steganography

ภาพที ่1 53.11 0 100 55.48 100

ภาพที ่2 52.56 0 100 55.23 100

ภาพที ่3 53.03 0 100 55.79 100

ภาพที ่4 53.06 0 100 55.51 100

ภาพที ่5 53.06 0 100 55.58 100

ภาพที ่6 53.15 0 100 55.48 100

ภาพที ่7 53.14 0 100 55.54 100

ภาพที ่8 53.15 0 100 55.56 100

ภาพที ่9 52.96 0 100 55.59 100

ภาพที ่10 53.09 0 100 55.48 100
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จากตารางท่ี 17 คา PSNR ที่วัดไดจากการนํารูปภาพอําพรางขอมูลเปรียบเทียบกับ
รูปภาพตนฉบับ ซึ่งคาที่วัดได มีคามากวา 30 dB แสดงใหเห็นวามีความเหมือนกันรูปภาพตนฉบับมาก 
โดยมีรูปภาพจาก 2 โปรแกรม คือ โปรแกรม Brouf-Pop กับโปรแกรม Steganography  มีคา PSNR 

ที่วัดได 100 dB ซึ่งอยูในระดับเหมือนรูปภาพตนฉบับ โดยที่โปรแกรม Stego PNG วัดคา PSNR ได
คา 0 dB นั้นเกิดจากโปรแกรมไมสามารถที่จะอําพรางขอมูลรูปภาพลับได เนื่องมาจากขอจํากัดของ
โปรแกรม โดยรูปภาพที่จะอําพรางขอมูลเขาไปไดจะตองมีขนาดรูปภาพเล็กกวารูปภาพตนฉบับ 1.5 
เทา จึงจะสามารถอําพรางขอมูลได 
 

ตารางที่  18 ฮีสโตแกรมตัวอยางของ รูปภาพตนฉบับขนาด  (256*256) และรูปภาพลับ 
         ขนาด (128*128)   
 

 

รูปภาพตนฉบับ รูปภาพลับ Stego Image

โปรแกรมที ่1:CryptaPix

โปรแกรมที ่2:Stego PNG ไมสามารถอําพรางขอมลูได

โปรแกรมที ่3:Brouf-PoP

รูปภาพ
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จากตารางท่ี 18 แสดงฮีสโตแกรมตัวอยางของรูปภาพตนฉบับขนาด (256*256) และ
รูปภาพลับขนาด (128*128) เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับฮีสโตแกรมของรูปภาพที่อําพรางขอมูล พบวา
ฮีสโตแกรมของรูปภาพอําพรางขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงไมมาก เมื่อเปรียบเทียบกับฮีสโตแกรมของ
รูปภาพตนฉบับ แสดงใหเห็นวารูปภาพท่ีอําพรางขอมูลมีความเหมือนกับรูปภาพตนฉบับมาก  ยกเวน
โปรแกรม Stego PNG ไมสามารถท่ีจะอําพรางขอมูลรูปภาพลับได เนื่องมาจากขอจํากัดของโปรแกรม 
โดยรูปภาพที่จะอําพรางขอมูลเขาไปไดจะตองมีขนาดรูปภาพเล็กกวารูปภาพตนฉบับ 1.5 เทา จึงจะ
สามารถอําพรางขอมูลได 
 

ตารางที่ 19 แสดงคา PSNR ในการอําพรางขอมูลรูปภาพตนฉบับขนาด (512*512) และรูปภาพลับ  
       ขนาด (128*128) 
 

 

รูปภาพตนฉบับ รูปภาพลับ Stego Image

โปรแกรมที ่4:Image 

Steganography

โปรแกรมที ่
5:Steganography

Cover image
โปรแกรมที ่
1:CryptaPix

โปรแกรมท่ี 

2:Stego PNG

โปรแกรมที ่
3:Brouf-PoP

โปรแกรมที ่
4:Image 

Steganography

โปรแกรมที ่
5:Steganography

ภาพท่ี 1 59.99 53.79 100 60.65 100

ภาพท่ี 2 59.53 53.56 100 60.85 100

ภาพท่ี 3 59.88 53.77 100 61.37 100

ภาพท่ี 4 59.97 53.83 100 60.71 100

ภาพท่ี 5 60.04 53.08 100 60.79 100

ภาพท่ี 6 60.1 53.95 100 60.70 100

ภาพท่ี 7 60 53.86 100 60.72 100
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จากตารางท่ี 19 คา PSNR ที่วัดไดจากการนํารูปภาพอําพรางขอมูลเปรียบเทียบกับ
รูปภาพตนฉบับ ซึ่งคาที่วัดได มีคามากวา 30 dB แสดงใหเห็นวามีความเหมือนกันรูปภาพตนฉบับมาก 
โดยมีรูปภาพจาก 2 โปรแกรม คือ โปรแกรม Brouf-Pop กับโปรแกรม Steganography  มีคา PSNR 

ที่วัดได 100 dB ซึ่งอยูในระดับเหมือนรูปภาพตนฉบับ  
 

ตารางที่  20 ฮีสโตแกรมตัวอยางของ รูปภาพตนฉบับขนาด  (512*512) และรูปภาพลับ 
         ขนาด (128*128)  
  

 

 

 

Cover image
โปรแกรมที ่
1:CryptaPix

โปรแกรมที ่
2:Stego PNG

โปรแกรมที ่
3:Brouf-PoP

โปรแกรมที ่
4:Image 

Steganography

โปรแกรมที ่
5:Steganography

ภาพที ่8 60.01 53.81 100 60.69 100

ภาพที ่9 59.93 53.66 100 60.92 100

ภาพที ่10 60 53.69 100 60.52 100

รูปภาพตนฉบับ รูปภาพลับ Stego Image

โปรแกรมที ่1:CryptaPix

โปรแกรมที ่2:Stego PNG

รูปภาพ
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จากตารางท่ี 20 แสดงฮีสโตแกรมตัวอยางของรูปภาพตนฉบับขนาด (512*512) และ
รูปภาพลับขนาด (128*128) เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับฮีสโตแกรมของรูปภาพที่อําพรางขอมูล พบวา
ฮีสโตแกรมของรูปภาพอําพรางขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงไมมาก เมื่อเปรียบเทียบกับฮีสโตแกรมของ
รูปภาพตนฉบับ แสดงใหเห็นวารูปภาพที่อําพรางขอมูลมีความเหมือนกับรูปภาพตนฉบับมาก  

 

ตารางที่ 21 แสดงคา PSNR ในการอําพรางขอมูลรูปภาพตนฉบับขนาด (1024*1024) และรูปภาพ 
       ลับขนาด (128*128)   
 

 

รูปภาพตนฉบับ รูปภาพลับ Stego Image

โปรแกรมท่ี 3:Brouf-PoP

โปรแกรมท่ี 4:Image 

Steganography

โปรแกรมท่ี 

5:Steganography

Cover image
โปรแกรมท่ี 

1:CryptaPix

โปรแกรมที ่
2:Stego PNG

โปรแกรมท่ี 

3:Brouf-PoP

โปรแกรมที ่
4:Image 

Steganography

โปรแกรมที ่
5:Steganography

ภาพที ่1 65.99 53.34 100 64.46 100

ภาพที ่2 65.54 52.96 100 65.03 100

ภาพที ่3 65.91 53.3 100 65.40 100
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จากตารางท่ี 21 คา PSNR ที่วัดไดจากการนํารูปภาพอําพรางขอมูลเปรียบเทียบกับ
รูปภาพตนฉบับ ซึ่งคาที่วัดได มีคามากวา 30 dB แสดงใหเห็นวามีความเหมือนกันรูปภาพตนฉบับมาก 
โดยมีรูปภาพจาก 2 โปรแกรม คือ โปรแกรม Brouf-Pop กับโปรแกรม Steganography  มีคา PSNR 

ที่วัดได 100 dB ซึ่งอยูในระดับเหมือนรูปภาพตนฉบับ 

 

ตารางที่ 22 ฮีสโตแกรมตัวอยางของรูปภาพตนฉบับขนาด (1024*1024) และรูปภาพลับ 
         ขนาด (128*128)   
 

 

Cover image
โปรแกรมที ่
1:CryptaPix

โปรแกรมที ่
2:Stego PNG

โปรแกรมที ่
3:Brouf-PoP

โปรแกรมที ่
4:Image 

Steganography

โปรแกรมที ่
5:Steganography

ภาพที ่4 65.94 53.27 100 64.66 100

ภาพที ่5 65.99 53.34 100 64.60 100

ภาพที ่6 66.14 53.54 100 64.67 100

ภาพที ่7 66.02 53.38 100 64.56 100

ภาพที ่8 66.03 53.33 100 64.52 100

ภาพที ่9 65.88 53.21 100 64.62 100

ภาพที ่10 66 53.29 100 64.17 100

รูปภาพตนฉบับ รูปภาพลับ Stego Image

โปรแกรมที ่1:CryptaPix

โปรแกรมที ่2:Stego PNG

รูปภาพ
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จากตารางที่ 22 แสดงฮีสโตแกรมตัวอยางของรูปภาพตนฉบับขนาด (1024*1024) และ
รูปภาพลับขนาด (128*128) เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับฮีสโตแกรมของรูปภาพที่อําพรางขอมูล พบวา
ฮีสโตแกรมของรูปภาพอําพรางขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงไมมาก เมื่อเปรียบเทียบกับฮีสโตแกรมของ
รูปภาพตนฉบับ แสดงใหเห็นวารูปภาพที่อําพรางขอมูลมีความเหมือนกับรูปภาพตนฉบับมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพตนฉบับ รูปภาพลับ Stego Image

โปรแกรมท่ี 3:Brouf-PoP

โปรแกรมท่ี 4:Image 

Steganography

โปรแกรมท่ี 

5:Steganography
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ภาพที่ 7 แสดงคาเฉลี่ย PSNR ของรูปภาพขนาดตางๆ 
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ตารางท่ี 23 ขนาดไฟลรูปภาพตัวอยางของรูปภาพตนฉบับขนาด (256*256) และรูปภาพลับ 
        ขนาด (32*32)  
 

  
จากตารางที่ 23 พบวาขนาดของไฟลรูปภาพท่ีอําพรางขอมูลมีขนาดไฟลที่เพ่ิมขึ้นทุก

โปรแกรม โดยโปรแกรม Steganographyและโปรแกรม Brouf-PoP มีขนาดไฟลที่เพ่ิมขึ้นนอยกวา
โปรแกรมอ่ืนๆ 

 
ตารางที่ 24 ขนาดไฟลรูปภาพตัวอยางของรูปภาพตนฉบับขนาด (516*512) และรูปภาพลับขนาด (64*64) 
 

 

รูปภาพตนฉบับ รูปภาพลับ Stego Image

โปรแกรมท่ี 1:CryptaPix 61 KB 9 KB 181 KB

โปรแกรมท่ี 2:Stego PNG 61 KB 9 KB 132 KB

โปรแกรมท่ี 3:Brouf-PoP 61 KB 9 KB 71 KB

โปรแกรมท่ี 4:Image 

Steganography
61 KB 9 KB 202 KB

โปรแกรมท่ี 

5:Steganography
61 KB 9 KB 64 KB

รูปภาพ

รูปภาพตนฉบับ รูปภาพลับ Stego Image

โปรแกรมที ่1:CryptaPix 63 KB 13 KB 539 KB

โปรแกรมที ่2:Stego PNG 63 KB 13 KB 346 KB

โปรแกรมที ่3:Brouf-PoP 63 KB 13 KB 76 KB

โปรแกรมที ่4:Image 

Steganography
63 KB 13 KB 568 KB

โปรแกรมที ่
5:Steganography

63 KB 13 KB 69 KB

รูปภาพ
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จากตารางที่ 24 พบวาขนาดของไฟลรูปภาพท่ีอําพรางขอมูลมีขนาดไฟลที่เพ่ิมขึ้นทุก
โปรแกรม โดยโปรแกรม Steganographyและโปรแกรม Brouf-PoP มีขนาดไฟลที่เพ่ิมขึ้นนอยกวา
โปรแกรมอ่ืนๆ 

 

ตารางที่ 25 ขนาดไฟลรูปภาพตัวอยางของรูปภาพตนฉบับขนาด (1024*1024) และรูปภาพลับ 
        ขนาด (128*128)   
 

 

จากตารางที่ 25 พบวาขนาดของไฟลรูปภาพท่ีอําพรางขอมูลมีขนาดไฟลที่เพ่ิมขึ้นทุก
โปรแกรม โดยโปรแกรม Steganographyและโปรแกรม Brouf-PoP มีขนาดไฟลที่เพ่ิมขึ้นนอยกวา
โปรแกรมอ่ืนๆ 

 

ตารางที่ 26 ฮีสโตแกรมตัวอยางของรูปภาพลับตนฉบับขนาด (32*32) และรูปภาพลับที่ถอดออกจาก 
       รูปภาพอําพรางขอมูลขนาด (32*32) 
 

 
 

รูปภาพตนฉบับ รูปภาพลับ Stego Image

โปรแกรมที ่1:CryptaPix 139 KB 26 KB 1,835 KB

โปรแกรมที ่2:Stego PNG 139 KB 26 KB 1,205 KB

โปรแกรมที ่3:Brouf-PoP 139 KB 26 KB 166 KB

โปรแกรมที ่4:Image 

Steganography
139 KB 26 KB 1,950 KB

โปรแกรมที ่
5:Steganography

139 KB 26 KB 155 KB

รูปภาพ

รูปภาพลับตนฉบับ รูปภาพลับท่ีถอดได

โปรแกรมที ่1:CryptaPix

รูปภาพ
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จากตารางท่ี 26 แสดงฮีสโตแกรมตัวอยางของรูปภาพลับตนฉบับขนาด (32*32) และ
รูปภาพลับที่ถอดออกจากรูปภาพอําพรางขอมูลขนาด (32*32) เมื่อนํามาเปรียบเทียบกันพบวาฮีสโต
แกรมท้ังสองมีความเหมือนกันมาก ซึ่งเสมือนเปนรูปภาพเดียวกัน 

 

ตารางที่ 27 ฮีสโตแกรมตัวอยางของรูปภาพลับตนฉบับขนาด (64*64) และรูปภาพลับที่ถอดออกจาก 
       รูปภาพอําพรางขอมูลขนาด (64*64) 
 

 

รูปภาพลับตนฉบับ รูปภาพลับทีถ่อดได

โปรแกรมที ่2:Stego PNG

โปรแกรมที ่3:Brouf-PoP

โปรแกรมที ่4:Image 

Steganography

โปรแกรมที ่
5:Steganography

รูปภาพลับตนฉบับ รูปภาพลับทีถ่อดได

โปรแกรมที ่1:CryptaPix

โปรแกรมที ่2:Stego PNG

รูปภาพ
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จากตารางท่ี 27 แสดงฮีสโตแกรมตัวอยางของรูปภาพลับตนฉบับขนาด (64*64) และ
รูปภาพลับที่ถอดออกจากรูปภาพอําพรางขอมูลขนาด (64*64) เมื่อนํามาเปรียบเทียบกันพบวาฮีสโต
แกรมท้ังสองมีความเหมือนกันมาก ซึ่งเสมือนเปนรูปภาพเดียวกัน 

 

ตารางที่ 28 ฮีสโตแกรมตัวอยางของรูปภาพลับตนฉบับขนาด (128*128) และรูปภาพลับที่ถอดออก 
       จากรูปภาพอําพรางขอมูลขนาด (128*128) 
 

 

รูปภาพลับตนฉบับ รูปภาพลับทีถ่อดได

โปรแกรมที ่3:Brouf-PoP

โปรแกรมที ่4:Image 

Steganography

โปรแกรมที ่
5:Steganography

รูปภาพลับตนฉบับ รูปภาพลับทีถ่อดได

โปรแกรมที ่1:CryptaPix

โปรแกรมที ่2:Stego PNG

รูปภาพ
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จากตารางที่ 28 แสดงฮีสโตแกรมตัวอยางของรูปภาพลับตนฉบับขนาด (128*128) และ
รูปภาพลับที่ถอดออกจากรูปภาพอําพรางขอมูลขนาด (128*128) เมื่อนํามาเปรียบเทียบกันพบวา
ฮีสโตแกรมทั้งสองมีความเหมือนกันมาก ซึ่งเสมือนเปนรูปภาพเดียวกัน 

 

จากตารางท่ี 2 แสดงคุณลักษณะของโปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ 

 

 

รูปภาพลับตนฉบับ รูปภาพลับทีถ่อดได

โปรแกรมที ่3:Brouf-PoP

โปรแกรมที ่4:Image 

Steganography

โปรแกรมที ่
5:Steganography

CryptaPix Stego PNG Brouf-PoP Image Steganography Steganography

ความสามารถในการรองรับ
นามสกลุของรูปภาพตนฉบับ

BMP, JPG, 

JP2, PCX, 

PNG, TGA

PNG, BMP JPG JPG, PNG JPG, PNG

ความสามารถในการรองรับ
นามสกลุของรูปภาพลับ

JPG, PNG JPG, PNG JPG, PNG JPG, PNG JPG, PNG

ความสามารถในการรองรับ
นามสกลุของรูปภาพหลังการอํา
พรางขอมลู

PNG, TIF, 

PCX, TGA, 

BMP

PNG, BMP JPG PNG JPG, PNG

ขนาดของรูปภาพความลับ
มขีนาดเทากนั
หรือเล็กกวา

ตองมขีนาด
เล็กกวา 1 เทา

ไมจํากดัขนาด
มขีนาดเล็กกวาขนาดท่ี
โปรแกรมกําหนดให

ไมจํากดัขนาด

ชือ่ไฟลรูปภาพลับหลังการถอด ไดชือ่ไฟลเดิม ต้ังช่ือใหม ไดชือ่ไฟลเดิม ไดชือ่ไฟลเดิม ไดชือ่ไฟลเดิม

คุณสมบัติ
โปรแกรมอําพรางขอมลูสําหรับรูปภาพ
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จากตารางท่ี 2 แสดงคุณลักษณะของโปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ สามารถ
สรุปไดดังนี้ 

ความสามารถในการรองรับนามสกุลของรูปภาพตนฉบับ พบวาโปรแกรม CryptaPix จะ
รองรับไฟลนามสกุลของภาพไดมากกวาทุกโปรแกรม ยกเวนโปรแกรม Stego PNG ที่ไมรองรับไฟล
นามสกุล JPG ทีโ่ปรแกรมอ่ืนๆ รองรับ โดยเปนไฟลนามสกุลที่รูปภาพสวนใหญนิยมใช 

ความสามารถในการรองรับนามสกุลของรูปภาพลับ พบวาทุกโปรแกรมมีการรองรับไฟล
นามสกุลของรูปภาพลับที่เหมือนกันคือ ไฟลนามสกุล JPG และไฟลนามสกุล PNG 

ความสามารถในการรองรับนามสกุลของรูปภาพหลังการอําพรางขอมูล พบวา โปรแกรม 
CryptaPix จะรองรับไฟลนามสกุลของรูปภาพไดมากกวาทุกโปรแกรม ยกเวนไฟลนามสกุล JPG โดย
มีโปรแกรม Brouf-PoP และโปรแกรม Steganography รองรับไฟลนามสกุล JPG ซึ่งรูปภาพสวน
ใหญที่ใชงานนิยมใชไฟลนามสกุลนี้ 

ขนาดรูปภาพความลับ พบวาโปรแกรม Brouf-PoP และโปรแกรม Steganography 
สามารถที่จะอําพรางรูปภาพลับที่มีขนาดใหญกวารูปภาพที่ตองการแสดงความเปนเจาของรูปภาพ 

ชื่อไฟลรูปภาพลับหลังจากการถอดการอําพรางขอมูล พบวาทุกโปรแกรมสามารถที่จะ
ถอดรูปภาพความลับพรอมชื่อไฟลรูปภาพออกมาได ยกเวนโปรแกรม Stego PNG ที่จะตองตั้งชื่อไฟล
รูปภาพใหม  

ขนาดไฟลรูปภาพหลังทําการอําพรางขอมูล พบวาทุกโปรแกรมมีขนาดไฟลที่เพ่ิมขึ้น แต
มี 2 โปรแกรม คือโปรแกรม Steganography และโปรแกรม Brouf-PoP มีขนาดไฟลที่เพ่ิมขึ้นนอย
กวาโปรแกรมอ่ืนๆ 

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ พบวามีเพียง 3 โปรแกรมที่สามารถติดต้ังกับระบบปฏิบัติการ
ที่เปนปจจุบันในขณะนี้ได คือ Microsoft Windows 8.1 ไดแกโปรแกรม CryptaPix, โปรแกรม 
Brouf-PoP และโปรแกรม Image Steganography 

ลิขสิทธิ์ของโปรแกรม พบวามีเพียง 2 โปรแกรม ใหบริการ Freeware คือโปรแกรม 
Brouf-PoP และโปรแกรม Image Steganography 

CryptaPix Stego PNG Brouf-PoP Image Steganography Steganography

ขนาดไฟลรูปภาพท่ีการอําพราง
ขอมลู

ขนาดเพิม่ขึน้ ขนาดเพิม่ขึน้ ขนาดเพิม่ขึน้ ขนาดเพิม่ขึน้ ขนาดเพิม่ขึน้

ระบบปฏิบัติการทีร่องรับ XP, 7, 8, 8.1 XP, 7 XP, 7, 8, 8.1 XP, 7, 8, 8.1 XP, 7

ลิขสิทธ์ิของโปรแกรม $34.95 $38.45 Freeware Freeware $24.95

ขนาดของโปรแกรมหลังการติดต้ัง 4.74 MB 1.82 MB 1.04 MB 200 KB 3.35 MB

การใสรหัสผาน มี มี มี ไมมี มี
ความซับซอนของการใชงาน มาก มาก นอย มาก ปานกลาง
คะแนนความพงึพอใจ 3.0 3.0 4.0 3.0 3.5

โปรแกรมอําพรางขอมลูสําหรับรูปภาพ
คุณสมบัติ
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ขนาดของโปรแกรมหลังการติดตั้ง พบวาโปรแกรม Image Steganography มีขนาด
หลังการติดตั้งเพียง 200 KB โปรแกรมที่มีขนาดหลังการติดต้ังรองลงมาคือโปรแกรม Brouf-PoP มี
ขนาด 1.04 MB 

การใสรหัสผาน พบวามีเพียงโปรแกรม Image Steganography เพียงโปรแกรมเดียวที่
ไมสามารถใสรหัสผานได ถือวาเปนเรื่องที่สําคัญมาก เพราะถาใครมีโปรแกรมน้ีก็จะสามารถถอด
รูปภาพลับออกมาได 

ความซับซอนของการใชงาน พบวาโปรแกรม Brouf-PoP มีขั้นตอนการใชงานโปรแกรม
ที่ซับซอนนอยกวาโปรแกรมอ่ืนๆ 

คะแนนความพึงพอใจ พบวาโปรแกรม Brouf-PoP มีคะแนนความพึงพอใจมากกวา
โปรแกรมอ่ืนๆ มีคะแนนความพึงพอใจ 4.0 

จากคุณลักษณะของโปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพที่ไดสรุปคุณลักษณะตางๆ 
ของโปรแกรมดังตารางดานบน จะพบวาโปรแกรม Brouf-PoP มีความสามารถในการรองรับนามสกุล 
JPG ของรูปภาพตนฉบับและรูปภาพหลังการอําพรางขอมูลซ่ึงเปนนามสกุลของรูปภาพที่นิยมใช ใน
การอําพรางขอมูล โปรแกรม Brouf-PoP  ไมจํากัดขนาดของรูปภาพลับที่จะนํามาอําพรางขอมูล เมื่อ
ทําการถอดรูปภาพที่ไดอําพรางขอมูลก็สามารถพิสูจนเอกลักษณไดวาเปนรูปภาพเดียวกันกับรูปภาพ
ลับตนฉบับ ทั้งขนาดของรูปภาพและชื่อไฟลรูปภาพเหมือนกับรูปภาพลับตนฉบับ โดยโปรแกรม 
Brouf-PoP ใหบริการ Freeware  ทําใหไมเสียคาใชจายในการใชงาน การใชงานโปรแกรมงาย หาก
ไมทําการกําหนดรหัสผานกอนจะไมสามารถอําพรางขอมูลได ถือวาสําคัญมาก เพราะหากมีโปรแกรม 
Brouf-PoP เชนเดียวกันก็สามารถถอดการอําพรางขอมูลออกมาได  
 

การประเมินการใชงานโปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ โปรแกรม Brouf-PoP 
หลักการใหคะแนนการประเมินดังนี้ 
5 คะแนน เทากับ ดีมาก 
4 คะแนน เทากับ ดี 
3 คะแนน เทากับ ปานกลาง 
2 คะแนน เทากับ พอใช 
1 คะแนน เทากับ ตองปรับปรุง 
โดยแปลความหมายคาเฉล่ีย พิจารณาโดยใชเกณฑดังนี้ 
คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับมากท่ีสุด 
คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับมาก 

คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับปานกลาง 
คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับนอย 

คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพระดับนอยที่สุด 
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ตารางที่ 29 ตารางผลการประเมินการใชงานโปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ โปรแกรม 
        Brouf-PoP 

 

 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ตองปรับปรุง 

5 4 3 2 1 
1. โปรแกรมมีความรวดเร็วในการ
ทํางาน 

4 1 0 0 0 

2. โปรแกรมมีขั้นตอนการทํางานเปน
ลําดับเขาใจงาย 

5 0 0 0 0 

3. โปรแกรมมีรูปแบบหนาจอที่ใชงาน
งาย 

3 2 0 0 0 

4. โปรแกรมมีระบบปองกันที่ดี 5 0 0 0 0 
5. โปรแกรมมีการตรวจสอบรหัสผาน
กอนการถอดรูปภาพลับ 

5 0 0 0 0 

6. ความแนบเนียนของรูปภาพเมื่ออํา
พรางขอมูล 

5 0 0 0 0 

7. ความแนบเนียนของรูปภาพลับ 
เมื่อทําการถอดขอมูล 

5 0 0 0 0 

8. สามารถยืนยันรูปภาพลับตนฉบับ
กับรูปภาพลับที่ถอดออกมาวาเปน
รูปภาพเดียวกัน 

5 0 0 0 0 

9. โปรแกรมสามารถนําไปใชพิสูจน
เอกลักษณรูปภาพได 

5 0 0 0 0 

10. โปรแกรมนี้สามารถนําไปใช
รวมกับงานของทานได 

4 1 0 0 0 

 

จากตารางที่ 29 การประเมินการใชงานโปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ 
โปรแกรม Brouf-PoP มีผูเชี่ยวชาญทําการประเมินการใชงานโปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ 
โปรแกรม Brouf-PoP จํานวน 5 คน 
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ตารางที่ 30 ผลการวิเคราะหการประเมินการใชงานโปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ โปรแกรม 
       Brouf-PoP 

 

 
รายการประเมิน 

ประสิทธิภาพ 
X  SD ความหมาย 

1. โปรแกรมมีความรวดเร็วในการทํางาน 4.8 0.40 มากที่สุด 
2. โปรแกรมมีขั้นตอนการทํางานเปนลําดับ
เขาใจงาย 

5 0 มากที่สุด 

3. โปรแกรมมีรูปแบบหนาจอที่ใชงานงาย 4.6 0.49 มากที่สุด 
4. โปรแกรมมีระบบปองกันที่ดี 5 0 มากที่สุด 
5. โปรแกรมมีการตรวจสอบรหัสผานกอนการ
ถอดรูปภาพลับ 

5 0 มากที่สุด 

6. ความแนบเนียนของรูปภาพเมื่ออําพราง
ขอมูล 

5 0 มากที่สุด 

7. ความแนบเนียนของรูปภาพลับ เมื่อทําการ
ถอดขอมูล 

5 0 มากที่สุด 

8. สามารถยืนยันรูปภาพลับตนฉบับกับ
รูปภาพลับที่ถอดออกมาวาเปนรูปภาพเดียวกัน 

5 0 มากที่สุด 

9. โปรแกรมสามารถนําไปใชพิสูจนเอกลักษณ
รูปภาพได 

5 0 มากที่สุด 

10. โปรแกรมนี้สามารถนําไปใชรวมกับงาน
ของทานได 

4.6 0.49 มากที่สุด 

สรุป 4.9 0.14 มากที่สุด 
 

จากตารางที่  การประเมินการใชงานโปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ โปรแกรม 
Brouf-PoP พบวา โปรแกรมมีความรวดเร็วในการทํางาน โปรแกรมมีขั้นตอนการทํางานเปนลําดับ
เขาใจงาย โปรแกรมมีระบบปองกันที่ดี โปรแกรมมีการตรวจสอบรหัสผานกอนการถอดรูปภาพลับ 
ความแนบเนียนของรูปภาพเม่ืออําพรางขอมูล ความแนบเนียนของรูปภาพลับ เมื่อทําการถอดขอมูล 
สามารถยืนยันรูปภาพลับตนฉบับกับรูปภาพลับที่ถอดออกมาวาเปนรูปภาพเดียวกัน โปรแกรม
สามารถนําไปใชพิสูจนเอกลักษณรูปภาพได โปรแกรมนี้สามารถนําไปใชรวมกับงานของทานได มี
ประสิทธิภาพอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยโดยรวม (X = 4.9, SD = 0.14) 
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หลักการของโปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ (เกรียงศักด์ิ โกมลพันธุ, ภัทรกฤต ศรีเสถียร 
และคณะ 2548) 

ปจจัยหลักที่สําคัญในการอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ เพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
จะคํานึงถึงปจจัยหลัก 3 ประการคือ 

1. ความแนบเนียน คือการลวงการมองเห็นของมนุษยที่ไมสามารถมองเห็น
การเปล่ียนแปลงหรือรูสึกไดถึงการเปล่ียนแปลงของรูปภาพนั้น การอําพรางขอมูลรูปภาพจะไมสราง
ความเสียหายใหกับรูปภาพหลัก จนทําใหการมองเห็นดวยสายตาของมนุษยหรืออุปกรณใดๆ สามารถ
ตรวจจับหรือรับรูถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปภาพน้ัน  

2. ปริมาณความจุ คือขนาดของรูปภาพลับท่ีอําพรางขอมูลในรูปภาพหลัก โดย
รูปภาพที่ผานการอําพรางขอมูลจะตองไมมีการเปลี่ยนแปลง 

3. ความทนทาน คือความทนทานของขอมูลที่ไดอําพรางขอมูลอยูในรูปภาพ
หลักวามีความทนทานตอการเขารหัสวิดีทัศน สามารถอําพรางขอมูลใหติดแนนอยูในรูปภาพหลัก
อยางคงทน 
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บทที่ 5 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 

ในงานวิจัยนี้ไดทดลองอําพรางขอมูลในรูปภาพขนาดตางๆ กันเพ่ือหาประสิทธิภาพของ
โปรแกรมแตละโปรแกรมในการอําพรางขอมูล ซึ่งการวัดคุณภาพของรูปภาพที่ไดจากการอําพราง
ขอมูล โดยการวัดคา PSNR ของรูปภาพที่ทําการอําพรางขอมูลเรียบรอยแลว เปรียบเทียบกับรูปภาพ
ตนฉบับ  

1. การฝงรูปภาพลับในรูปภาพตนฉบับ วัดคุณภาพของรูปภาพดังนี้ 
1.1. ความแนบเนียน เปนการตรวจสอบความเหมือนกันระหวางรูปภาพตนฉบับกับ

รูปภาพที่ถูกอําพรางขอมูลดังนี้ 
1.1.1. การวัดดวยสายตา รูปภาพที่ผานการอําพรางขอมูล ท่ีไดมาจากท้ัง 5 

โปรแกรมมีขนาดรูปภาพที่แตกตางกัน เมื่อนํารูปภาพมาเปรียบเทียบกัน
ระหวางรูปภาพตนฉบับกับรูปภาพที่ถูกอําพราง ผลจากการสังเกตขอบกพรอง
ของรูปภาพ พบวารูปภาพที่ถูกอําพรางมีความแนบเนียนมาก ไมสามารถหา
ขอบกพรองในรูปภาพได เมื่อเทียบกับรูปภาพตนฉบับ 

1.1.2. การวัดดวยคา PSNR ซึ่งเปนคามาตราฐานท่ีนิยมใชวัดคุณภาพดานการ
มองเห็น โดยรูปภาพท่ีผานการอําพรางขอมูลที่ไดมาจากทั้ง 5 โปรแกรม เมื่อ
ทําการวัดคา PSNR จากรูปภาพอําพรางขอมูลเปรียบเทียบกับรูปภาพตนฉบับ 
คา PSNR ที่วัดได มีคามากกวา 30 dB ซึ่งถือวาเปนคาที่ยอมรับได สําหรับ
การนํารูปภาพไปใชงาน โดยมีรูปภาพจาก 2 โปรแกรม คือ โปรแกรม Brouf 
Pop กับโปรแกรม Steganography  มีคา PSNR ที่วัดได 100 dB ซึ่งอยูใน
ระดับเหมือนรูปภาพตนฉบับ 

1.2. ปริมาณความจุ ในการทดลองอําพรางขอมูลรูปภาพ พบวาปริมาณความจุของ
รูปภาพที่ผานการอําพรางขอมูล มีขนาดที่เปลี่ยนแปลงทุกรูป แตปริมาณความจุที่
เปลี่ยนแปลงมีขนาดใหญเพ่ิมข้ึนไมเกินความเปนจริง ถาไมเคยตรวจสอบขนาดของ
รูปภาพมากอนจะไมสามารถรูไดวา รูปภาพนั้นผานการอําพรางขอมูลมา  โดย
โปรแกรม Steganography และโปรแกรม Brouf-PoP มีขนาดไฟลที่เพ่ิมขึ้นนอย
กวาโปรแกรมอ่ืนๆ 

1.3. ความทนทาน ในการทดลองอําพรางขอมูลรูปภาพ รูปภาพลับที่ถูกอําพรางเขาไป
ในรูปภาพตนฉบับสามารถเขารหัสวิดีทัศนได 4 โปรแกรม ยกเวนโปรแกรม Image 
Steganography ที่ไมมีการเขารหัสวิดีทัศน ในการอําพรางขอมูลรูปภาพ ซึ่งถือวา
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เปนเรื่องที่สําคัญมาก เพราะถาใครมีโปรแกรมนี้ก็จะสามารถถอดภาพลับออกมาได 
แตทุกรูปที่อําพรางขอมูลสามารถท่ีจะถอดรูปภาพลับออกจากรูปภาพได   

2. การถอดรูปภาพความลับ วัดคุณภาพของรูปภาพดังนี้ 
2.1. ความแนบเนียน เปนการตรวจสอบความเหมือนกันระหวางรูปภาพลับตนฉบับกับ

รูปภาพลับที่ถอดออกมาจากรูปภาพท่ีอําพรางขอมูล 
2.1.1. การวัดดวยสายตา รูปภาพลับที่ถูกถอดออกมาจากรูปภาพอําพรางขอมูล เมื่อ

เปรียบเทียบกับรูปภาพลับตนฉบับ จากการสังเกตขอบกพรองของรูปภาพ 
พบวามีความแนบเนียบเหมือนกับรูปภาพลับตนฉบับ 

2.1.2. การวัดดวยคา PSNR ซึ่งเปนคามาตราฐานท่ีนิยมใชวัดคุณภาพดานการ
มองเห็น เมื่อทําการวัดคา PSNR จากรูปภาพลับที่ถอดไดเปรียบเทียบกับ
รูปภาพลับตนฉบับ มีคา PSNR ที่วัดได 100 dB ซึ่งอยูในระดับเหมือนรูปภาพ
ลับตนฉบับ 

2.2. ปริมาณความจุ ในการทดลองน้ี ไดทําการถอดรูปภาพลับออกจากรูปภาพอําพราง
ขอมูล โดยนําขนาดไฟลของรูปภาพลับท่ีถอดไดมาเปรียบเทียบกับขนาดไฟล
รูปภาพลับตนฉบับ พบวาขนาดไฟลของรูปภาพทั้งสองมีขนาดไฟลที่เทากัน 

2.3. ความทนทาน ในการทดลองนี้ ไดทําการถอดรูปภาพลับออกจากรูปภาพอําพราง
ขอมูล โดยจะไดชื่อไฟลรูปภาพลับมีชื่อเดียวกับไฟลรูปภาพลับตนฉบับ ยกเวน
โปรแกรม Stego PNG จะตองทําการตั้งชื่อไฟลรูปภาพใหม ไมสามารถถอดชื่อไฟล
รูปภาพลับเดิมออกมาได 

จึงสามารถสรุปไดวา โปรแกรม Brouf-PoP เปนโปรแกรมอําพรางขอมูลที่มีความ
แนบเนียนในการอําพรางขอมูล ปริมาณความจุในการอําพรางขอมูลมีการเปล่ียนแปลงขนาด
ไฟลขอมูลไมมากและมีความทนทาน ทําใหการอําพรางขอมูลมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูลไดและเปนโปรแกรมประเภท Freeware 
 
อภิปรายผล 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหคุณลักษณะโปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ 
โดยไดนําโปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ จํานวน 5 โปรแกรม มาดําเนินการทดลองและ
วิเคราะหคุณลักษณะของโปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพแตละโปรแกรม ผลการวิจัยพบวา
คุณลักษณะของโปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพท่ีดีจะประกอบไปดวย คุณลักษณะดังนี้ 

ความแนบเนียน รูปภาพที่ผานการอําพรางขอมูลแลว จะตองหาขอบกพรองของรูปภาพ
ดวยสายตามนุษยไมสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือรูสึกไดถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปภาพนั้น 
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การอําพรางขอมูลรูปภาพจะไมสรางความเสียหายใหกับรูปภาพหลัก จนทําใหการมองเห็นดวยสายตา
ของมนุษยหรืออุปกรณใดๆ สามารถตรวจจับหรือรับรูถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปภาพนั้น 

ปริมาณความจุ รูปภาพท่ีผานการอําพรางขอมูลแลว จะตองมีขนาดความจุเพ่ิมขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับรูปภาพหลักไมมากเกินความเปนจริง 

ความทนทาน รูปภาพท่ีผานการอําพรางขอมูลแลว รูปภาพลับท่ีอําพรางขอมูลอยูใน
รูปภาพหลักมีความทนทานตอการกระทําตางๆ เชน การบีบอัดขอมูล การยอภาพหรือการขยายภาพ 
โดยจะตองสามารถถอดการอําพรางขอมูลของรูปภาพลับออกมาได  

นามสกุลของรูปภาพ สามารถรองรับไฟลนามสกุลรูปภาพไดหลายนามสกุล เพ่ือลด
ขอจํากัดในการอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ ทั้งรูปภาพหลักและรูปภาพที่นํามาอําพรางขอมูล 

ระบบปฏิบัติการท่ีรองรับ ตองสามารถติดต้ังการใชงานโปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับ
รูปภาพไดกับทุกระบบปฏิบัติการ 

การกําหนดรหัสผาน จะตองมีการกําหนดรหัสผานทุกครั้งกอนที่จะทําการอําพรางขอมูล
สําหรับรูปภาพ เพ่ือปองกันการลืมกําหนดรหัสผานเมื่อทําการอําพรางขอมูลไปแลว ถือวาเปน
คุณลักษณะท่ีสําคัญมากอีกคุณลักษณะหน่ึง เพราะวาหากมีโปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ 
โปรแกรมเดียวกันจะสามารถถอดรูปภาพที่อําพรางขอมูลออกมาได โดยไมตองมีรหัสผาน 

การอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ กรณีที่รูปภาพที่ใชในการอําพรางขอมูลเปนรูปภาพ
เดียวกัน สามารถท่ีจะอําพรางขอมูลในรูปภาพหลักไดครั้งละหลายๆ รูป เพ่ือลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนในการอําพรางรูปภาพ 

การใชงานโปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ หนาตางของโปรแกรมอําพรางขอมูล
สําหรับรูปภาพ ภาษาที่ใชตองสื่อใหผูใชงานเขาใจไดงายวาแตละหัวขอที่ปรากฎอยูบนหนาตางของ
โปรแกรมตองการขอมูลอะไร และเม่ือทําการอําพรางขอมูลสําเร็จ จะตองมีขอความแจงใหผูใชงาน
ทราบวาไดดําเนินการอําพรางขอมูลสําเร็จแลว หรือดําเนินการอําพรางขอมูลไมสําเร็จเนื่องจากขาด
ขอมูลสวนไหน 
 
ขอเสนอแนะ 
 

การใชโปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ  สามารถนําไปใชงานในเรื่องของการ
พิสูจนเอกลักษณของรูปภาพได โดยใชหลักการอําพรางขอมูลเขาไปในรูปภาพ กอนที่จะทําการ
เผยแพรรูปภาพ โดยรูปภาพที่ใชในการอําพรางขอมูลเขาไป อาจใชเปนรูปภาพสัญลักษณของ
หนวยงานหรือรูปภาพลายเซ็นตของเจาของรูปภาพ เมื่อมีการนํารูปภาพไปใชงาน โดยไมไดของ
อนุญาตจากเจาของรูปภาพกอน ก็สามารถที่จะทําการพิสูจนเอกลักษณความเปนเจาของรูปภาพได 
โดยการถอดรูปภาพท่ีไดอําพรางไวในรูปภาพออกมา เปรียบเทียบกับรูปภาพหลักกอนการอําพราง
ขอมูล ก็จะสามารถยืนยันตัวตนเจาของรูปภาพนั้นได 
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คูมือการใชงานของโปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ 
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คูมือการใชงานของโปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 แสดงหนาจอโปรแกรม Brouf_PoP 
ที่มา: softpicks. (2015). Brouf_PoP. Accessed May 4. Available from http://www.soft 
picks.fr/software/Utilitaires/Securite-le-Cryptage/Brouf_PoP_fr-406186.htm 
 
โปรแกรม Brouf_PoP แบงการทํางานออกเปน 2 สวนคือ 

1. สถานะ PoP คือการอําพรางขอมูล โดยการนํารูปภาพลับฝงเขาไปในรูปภาพ
ตนฉบับ 

2. สถานะ unPoP คือการถอดภาพที่อําพรางขอมูลออกจากภาพตนฉบับ 
โดยมีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 

1. สถานะ PoP  
1.1. เมื่อเปดโปรแกรมขึ้นมาคร้ังแรก จะพบวามีเครื่องหมายถูกคลิกที่หนาสถานะ 

PoP เสมอ 
1.2. คลิกเลือกท่ีปุม File เพ่ือเลือกรูปภาพที่จะใชทําเปนรูปภาพลับ 
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1.3. คลิกเลือกที่ปุม Image เพ่ือเลือกรูปภาพท่ีใชในการอําพรางขอมูลจากรูปภาพ
ลับ 

1.4. คลิกเลือกที่ปุม PoP เพ่ือเลือกพ้ืนที่บันทึกรูปภาพหลังจากการอําพรางขอมูล
เสร็จ 

1.5. ที่ชอง Key ดานบน หากไมไดมีการปอนขอมูลของรหัสผาน โปรแกรมจะไม
สามารถทําการอําพรางขอมูลได โดยจะมีขอความขึ้นมาแจงเตือนใหทราบวา
ยังไมไดกรอกรหัสผาน 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 แสดงขอความแจงเตือนเม่ือลืมใสรหัสผาน 
ที่มา: softpicks. (2015). Brouf_PoP. Accessed May 4. Available from http://www.soft 
picks.fr/software/Utilitaires/Securite-le-Cryptage/Brouf_PoP_fr-406186.htm 
 

1.6. เมื่อทําการปอนรหัสผานเรียบรอยแลว คลิกท่ีปุม Go รูปภาพท่ีอําพรางขอมูล
จะถูกบันทึกไปยังพ้ืนที่ที่ไดเลือกเอาไว 

 
2. สถานะ unPoP 
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2.1. ใหคลิกเลือกท่ีชองสถานะ unPoP  

 
ภาพที่ 10 แสดงหนาจอโปรแกรม Brouf_PoP สถานะ unPoP 
ที่มา: softpicks. (2015). Brouf_PoP. Accessed May 4. Available from http://www.soft 
picks.fr/software/Utilitaires/Securite-le-Cryptage/Brouf_PoP_fr-406186.htm 
 

2.2. คลิกเลือกท่ีปุม Image เพ่ือเลือกรูปภาพที่ตองการถอดรูปภาพความลับ 
2.3. คลิกเลือกท่ีปุม Output folder เพ่ือบันทึกรูปภาพความลับที่ถอดออกมาได 
2.4. ที่ชอง Output file จะแสดงชื่อของรูปภาพความลับท่ีโปรแกรมสามารถถอด

รูปภาพออกมาได 
2.5. ที่หัวขอ Open File จะสังเกตเห็นวามีเครื่องหมายถูกติ๊กไวในชองดานหนา 

เพ่ือใหโปรแกรมเปดภาพทันที เมื่อทําการถอดรูปภาพลับเสร็จ หากไมตองการ
ใหแสดงรูปภาพหลังจากถอดรูปภาพลับได ใหคลิกเครื่องหมายถูกออกจากชอง
ดานหนา  

2.6. คลิกท่ีปุม Go เพ่ือดําเนินการถอดรูปภาพลับออกจากรูปภาพที่อําพรางขอมูล 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

รายนามผูเชี่ยวชาญ 
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ประชาสัมพันธ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. นายสุบดินทร  ชูพรม ตําแหนงนักคอมพิวเตอร  ฝายพัฒนาโปรแกรม ศูนยคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. นางสาวปรีชญา  นัทธี ตําแหนงนักคอมพิวเตอร  ฝายศูนยการศึกษาทางไกลทางอินเทอรเน็ต 
ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5. นายศิลปปวิชญ  จันทรพุธ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา  ฝายศูนยการศึกษาทางไกลทาง
อินเทอรเน็ต ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศิลปากร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบประเมินการใชงานโปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ โปรแกรม Brouf_PoP 
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แบบสอบถามเพื่องานวิจัย 
เรื่อง แบบประเมินการใชงานโปรแกรมอําพรางขอมูลสําหรับรูปภาพ โปรแกรม Brouf_PoP 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดเติมคําลงในชองวางหรือทําเครื่องหมาย / ลงใน ( ) ตามความเปนจริง 

1. เพศ  ( ) ชาย ( ) หญิง 
2. อายุ  ( ) 25-35 ป ( ) 36-45 ป ( ) 46 ปขึ้นไป 
3. การศึกษา ( ) ต่ํากวาปริญญาตรี ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกวาปริญญาตรี 

 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวของกับโปรแกรมการพิสูจนเอกลักษณรูปภาพ 
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นตอขอความตางๆ โดยเขียนเครื่องหมาย / ลงในชอง 

 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ตองปรับปรุง 

5 4 3 2 1 
1. โปรแกรมมีความรวดเร็วในการทํางาน      
2. โปรแกรมมีขั้นตอนการทํางานเปนลําดับ
เขาใจงาย 

     

3. โปรแกรมมีรูปแบบหนาจอที่ใชงานงาย      
4. โปรแกรมมีระบบปองกันที่ดี      
5. โปรแกรมมีการตรวจสอบรหัสผานกอนการ
ถอดรูปภาพลับ 

     

6. ความแนบเนียนของรูปภาพเมื่ออําพราง
ขอมูล 

     

7. ความแนบเนียนของรูปภาพลับ เมื่อทําการ
ถอดขอมูล 

     

8. สามารถยืนยันรูปภาพลับตนฉบับกับ
รูปภาพลับที่ถอดออกมาวาเปนรูปภาพเดียวกัน 

     

9. โปรแกรมสามารถนําไปใชพิสูจนเอกลักษณ
รูปภาพได 

     

10. โปรแกรมนี้สามารถนําไปใชรวมกับงาน
ของทานได 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

พระราชบญัญัติ ลิขสิทธิ์ 
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พระราชบัญญัติ 
ลิขสิทธิ์ 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

เปนปท่ี ๔๙ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา 

            โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ 
            จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
            มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗” 

            มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป 

            มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

            มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
            “ผูสรางสรรค” หมายความวา ผูทําหรือผูกอใหเกิดงานสรางสรรคอยางใดอยางหนึ่งที่เปน
งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
            “ลิขสิทธิ์” หมายความวา สิทธิแตผูเดียวที่จะทําการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับงาน
ที่ผูสรางสรรคไดทําข้ึน 

            “วรรณกรรม” หมายความวา งานนิพนธที่ทําขึ้นทุกชนิด เชน หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน 
สิ่งพิมพ ปาฐกถา เทศนา คําปราศรัย สุนทรพจน และใหหมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรดวย 

            “โปรแกรมคอมพิวเตอร” หมายความวา คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใดที่นําไปใชกับเครื่อง
คอมพิวเตอร เพ่ือใหเคร่ืองคอมพิวเตอรทํางานหรือเพ่ือใหไดรับผลอยางหน่ึงอยางใด ทั้งนี้ ไมวาจะ
เปนภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอรในลักษณะใด 

            “นาฏกรรม” หมายความวา งานเกี่ยวกับการรํา การเตน การทําทา หรือการแสดงที่
ประกอบข้ึนเปนเรื่องราว และใหหมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบดวย 

            “ศิลปกรรม” หมายความวา งานอันมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางดังตอไปน้ี 

            (๑) งานจิตรกรรม ไดแก งานสรางสรรครูปทรงท่ีประกอบดวยเสน แสง สี หรือสิ่งอ่ืน อยาง
ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ลงบนวัสดุอยางเดียวหรือหลายอยาง 
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            (๒) งานประติมากรรม ไดแก งานสรางสรรครูปทรงท่ีเกี่ยวกับปริมาตรท่ีสัมผัสและจับตอง
ได 
            (๓) งานภาพพิมพ ไดแก งานสรางสรรคภาพดวยกรรมวิธีทางการพิมพ และหมายความ
รวมถึงแมพิมพหรือแบบพิมพที่ใชในการพิมพดวย 

            (๔) งานสถาปตยกรรม ไดแก งานออกแบบอาคารหรือสิ่งปลูกสราง งานออกแบบตกแตง
ภายในหรือภายนอก ตลอดจนบริเวณของอาคารหรือสิ่งปลูกสราง หรือการสรางสรรคหุนจําลองของ
อาคารหรือสิ่งปลูกสราง 
            (๕) งานภาพถาย ไดแก งานสรางสรรคภาพที่เกิดจากการใชเครื่องมือบันทึกภาพโดยใหแสง
ผานเลนซไปยังฟลมหรือกระจก และลางดวยน้ํายาซึ่งมีสูตรเฉพาะ หรือดวยกรรมวิธีใด ๆ อันทําใหเกิด
ภาพขึ้น หรือการบันทึกภาพโดยเครื่องมือหรือวิธีการอยางอ่ืน 

            (๖) งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสราง ภาพราง หรืองานสรางสรรครูปทรงสามมิติอัน
เกี่ยวกับภูมิศาสตร ภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร 
            (๗) งานศิลปประยุกต ไดแก งานท่ีนําเอางานตาม (๑) ถึง (๖) อยางใดอยางหน่ึงหรือหลาย
อยางรวมกันไปใชประโยชนอยางอ่ืน นอกเหนือจากการชื่นชมในคุณคาของตัวงานดังกลาวนั้น เชน 
นําไปใชสอย นําไปตกแตงวัสดุหรือสิ่งของอันเปนเครื่องใชหรือนําไปใชเพ่ือประโยชนทางการคา 

            ทั้งน้ี ไมวางานตาม (๑) ถึง (๗) จะมีคุณคาทางศิลปะหรือไม และใหหมายความรวมถึง
ภาพถายและแผนผังของงานดังกลาวดวย 

            “ดนตรีกรรม” หมายความวา งานเก่ียวกับเพลงท่ีแตงขึ้นเพ่ือบรรเลงหรือขับรองไมวาจะมี
ทํานองและคํารองหรือมีทํานองอยางเดียว และใหหมายความรวมถึงโนตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่ได
แยกและเรียบเรียงเสียงประสานแลว 

            “โสตทัศนวัสดุ” หมายความวา งานอันประกอบดวยลําดับของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุไม
วาจะมีลักษณะอยางใด อันสามารถท่ีจะนํามาเลนซ้ําไดอีก โดยใชเครื่องมือท่ีจําเปนสําหรับการใชวัสดุ
นั้น และใหหมายความรวมถึงเสียงประกอบงานน้ันดวย ถามี 

            “ภาพยนตร” หมายความวา โสตทัศนวัสดุอันประกอบดวยลําดับของภาพ ซึ่งสามารถนํา
ออกฉายตอเนื่องไดอยางภาพยนตรหรือสามารถบันทึกลงบนวัสดุอ่ืน เพ่ือนําออกฉายตอเนื่องไดอยาง
ภาพยนตร และใหหมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตรนั้นดวย ถามี 

            “สิ่งบันทึกเสียง” หมายความวา งานอันประกอบดวยลําดับของเสียงดนตรี เสียงการแสดง 
หรือเสียงอ่ืนใด โดยบันทึกลงในวัสดุไมวาจะมีลักษณะใด ๆ อันสามารถที่จะนํามาเลนซ้ําไดอีกโดยใช
เครื่องมือที่จําเปนสําหรับการใชวัสดุนั้น แตทั้งนี้มิใหหมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตรหรือ
เสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอยางอ่ืน 

            “นักแสดง” หมายความวา ผูแสดง นักดนตรี นักรอง นักเตน นักรํา และผูซึ่งแสดงทาทาง 
รอง กลาว พากย แสดงตามบทหรือในลักษณะอ่ืนใด 
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            “งานแพรเสียงแพรภาพ” หมายความวา งานท่ีนําออกสูสาธารณชนโดยการแพรเสียงทาง
วิทยุกระจายเสียง การแพรเสียงและหรือภาพทางวิทยุโทรทัศน หรือโดยวิธีอยางอ่ืนอันคลายคลึงกัน 

            “ทําซ้ํา” หมายความรวมถึง คัดลอกไมวาโดยวิธีใด ๆ เลียนแบบ ทําสําเนา ทําแมพิมพ 
บันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกเสียงและภาพ จากตนฉบับ จากสําเนา หรือจากการโฆษณาในสวน
อันเปนสาระสําคัญ ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน สําหรับในสวนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรให
หมายความถึง คัดลอกหรือทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรจากสื่อบันทึกใด ไมวาดวยวิธีใด ๆ ในสวน
อันเปนสาระสําคัญ โดยไมมีลักษณะเปนการจัดทํางานขึ้นใหม ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 

            “ดัดแปลง” หมายความวา ทําซ้ําโดยเปลี่ยนรูปใหม ปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติม หรือจําลองงาน
ตนฉบับในสวนอันเปนสาระสําคัญโดยไมมีลักษณะเปนการจัดทํางานขึ้นใหม ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน 

            (๑) ในสวนที่เกี่ยวกับวรรณกรรม ใหหมายความรวมถึง แปลวรรณกรรม เปลี่ยนรูป
วรรณกรรมหรือรวบรวมวรรณกรรมโดยคัดเลือกและจัดลําดับใหม 
            (๒) ในสวนที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร ใหหมายความรวมถึง ทําซ้ําโดยเปลี่ยนรูปใหม 
ปรับปรุง แกไขเพ่ิมเติมโปรแกรมคอมพิวเตอรในสวนอันเปนสาระสําคัญ โดยไมมีลักษณะเปนการ
จัดทําขึ้นใหม 
            (๓) ในสวนที่เกี่ยวกับนาฏกรรม ใหหมายความรวมถึง เปลี่ยนงานที่มิใชนาฏกรรมใหเปน
นาฏกรรม หรือเปลี่ยนนาฏกรรมใหเปนงานที่มิใชนาฏกรรม ทั้งนี้ ไมวาในภาษาเดิมหรือตางภาษากัน 

            (๔) ในสวนท่ีเกี่ยวกับศิลปกรรม ใหหมายความรวมถึง เปลี่ยนงานที่เปนรูปสองมิติหรือสาม
มิติ ใหเปนรูปสามมิติหรือสองมิติ หรือทําหุนจําลองจากงานตนฉบับ 

            (๕) ในสวนที่เกี่ยวกับดนตรีกรรม ใหหมายความรวมถึง จัดลําดับเรียบเรียงเสียงประสาน
หรือเปลี่ยนคํารองหรือทํานองใหม 
            “เผยแพรตอสาธารณชน” หมายความวา ทําใหปรากฏตอสาธารณชน โดยการแสดง การ
บรรยาย การสวด การบรรเลง การทําใหปรากฏดวยเสียงและหรือภาพ การกอสราง การจําหนาย 
หรือโดยวิธีอ่ืนใดซึ่งงานท่ีไดจัดทําขึ้น 

            “การโฆษณา” หมายความวา การนําสําเนาจําลองของงานไมวาในรูปหรือลักษณะอยางใดท่ี
ทําขึ้นโดยความยินยอมของผูสรางสรรคออกจําหนาย โดยสําเนาจําลองน้ันมีปรากฏตอสาธารณชน
เปนจํานวนมากพอสมควรตามสภาพของงานน้ัน แตทั้งนี้ไมหมายความรวมถึง การแสดงหรือการทํา
ใหปรากฏซึ่งนาฏกรรม ดนตรีกรรม หรือภาพยนตร การบรรยายหรือการปาฐกถา ซึ่งวรรณกรรม การ
แพรเสียงแพรภาพเกี่ยวกับงานใด การนําศิลปกรรมออกแสดงและการกอสรางงานสถาปตยกรรม 

            “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้ 
            “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา และใหหมายความรวมถึงผูซึ่ง
อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญามอบหมายดวย 
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            “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการลิขสิทธิ์ 
            “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
            มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
            กฎกระทรวงน้ัน เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 

ลิขสิทธิ์ 
 

สวนที่ ๑ 

งานอันมีลิขสิทธิ์ 
 
            มาตรา ๖ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ไดแกงานสรางสรรคประเภทวรรณกรรม 
นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง งานแพรเสียงแพรภาพ 
หรืองานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ ของผูสรางสรรคไมวาง าน
ดังกลาวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอยางใด 

            การคุมครองลิขสิทธิ์ไมคลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใชหรือ
ทํางาน หรือแนวความคิด หลักการ การคนพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร หรือคณิตศาสตร 
            มาตรา ๗ สิ่งตอไปน้ีไมถือวาเปนงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
            (๑) ขาวประจําวัน และขอเท็จจริงตาง ๆ ที่มีลักษณะเปนเพียงขาวสารอันมิใชงานในแผนก
วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลปะ 

            (๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย 

            (๓) ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง คําชี้แจง และหนังสือโตตอบของกระทรวง ทบวง 
กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่น 

            (๔) คําพิพากษา คําสั่ง คําวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ 

            (๕) คําแปลและการรวบรวมส่ิงตาง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือ
หนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่นจัดทําขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ ๒ 
การไดมาซึ่งลิขสิทธิ์ 
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            มาตรา ๘ ใหผูสรางสรรคเปนผูมีลิขสิทธิ์ในงานที่ตนไดสรางสรรคขึ้นภายใตเงื่อนไข
ดังตอไปน้ี 

            (๑) ในกรณีที่ยังไมไดมีการโฆษณางาน ผูสรางสรรคตองเปนผูมีสัญชาติไทยหรืออยูใน
ราชอาณาจักรหรือเปนผูมีสัญชาติหรืออยูในประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครอง
ลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย ตลอดระยะเวลาหรือเปนสวนใหญในการสรางสรรคงานน้ัน 

            (๒) ในกรณีที่ไดมีการโฆษณางานแลว การโฆษณางานน้ันในครั้งแรกไดกระทําขึ้นใน
ราชอาณาจักรหรือในประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเปน
ภาคีอยูดวย หรือในกรณีที่การโฆษณาครั้งแรกไดกระทํานอกราชอาณาจักรหรือในประเทศอ่ืนที่ไมเปน
ภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย หากไดมีการโฆษณางาน
ดังกลาวในราชอาณาจักรหรือในประเทศท่ีเปนภาคีแหงอนุสัญญาวาดวยการคุมครองลิขสิทธิ์ซึ่ง
ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวยภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดมีการโฆษณาคร้ังแรก หรือผูสรางสรรค
เปนผูมีลักษณะตามท่ีกําหนดไวใน (๑) ในขณะที่มีการโฆษณางานครั้งแรก 

            ในกรณีที่ผูสรางสรรคตองเปนผูมีสัญชาติไทย ถาผูสรางสรรคเปนนิติบุคคล นิติบุคคลนั้น
ตองเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

            มาตรา ๙ งานท่ีผูสรางสรรคไดสรางสรรคขึ้นในฐานะพนักงานหรือลูกจาง ถามิไดทําเปน
หนังสือตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน ใหลิขสิทธิ์ในงานนั้นเปนของผูสรางสรรค แตนายจางมีสิทธินํางานนั้น
ออกเผยแพรตอสาธารณชนไดตามท่ีเปนวัตถุประสงคแหงการจางแรงงานนั้น 

            มาตรา ๑๐ งานท่ีผูสรางสรรคไดสรางสรรคขึ้นโดยการรับจางบุคคลอ่ืน ใหผูวาจางเปนผูมี
ลิขสิทธิ์ในงานนั้น เวนแตผูสรางสรรคและผูวาจางจะไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืน 

            มาตรา ๑๑ งานใดมีลักษณะเปนการดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้โดย
ไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ ใหผูที่ ไดดัดแปลงน้ันมีลิขสิทธิ์ ในงานท่ีไดดัดแปลงตาม
พระราชบัญญัตินี้ แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์ที่มีอยูในงานของผูสรางสรรค
เดิมที่ถูกดัดแปลง 
            มาตรา ๑๒ งานใดมีลักษณะเปนการนําเอางานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มา
รวบรวมหรือประกอบเขากันโดยไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ หรือเปนการนําเอาขอมูลหรือสิ่งอ่ืน
ใดซึ่งสามารถอานหรือถายทอดไดโดยอาศัยเครื่องกลหรืออุปกรณอ่ืนใดมารวบรวมหรือประกอบเขา
กัน หากผูที่ไดรวบรวมหรือประกอบเขากันไดรวบรวมหรือประกอบเขากันซึ่งงานดังกลาวขึ้นโดยการ
คัดเลือกหรือจัดลําดับในลักษณะซ่ึงมิไดลอกเลียนงานของบุคคลอ่ืน ใหผูที่ไดรวบรวมหรือประกอบเขา
กันนั้นมีลิขสิทธิ์ ในงานที่ ไดรวบรวมหรือประกอบเขากันตามพระราชบัญญัตินี้ แตทั้ งนี้ ไม
กระทบกระเทือนสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์ที่มีอยูในงาน หรือขอมูลหรือสิ่งอ่ืนใด ของผูสรางสรรคเดิมที่
ถูกนํามารวบรวมหรือประกอบเขากัน 

            มาตรา ๑๓ ใหนํามาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ มาใชบังคับแกการมีลิขสิทธิ์ตาม
มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๑๒ โดยอนุโลม 
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            มาตรา ๑๔ กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐหรือของทองถิ่นยอมมีลิขสิทธิ์
ในงานท่ีไดสรางสรรคขึ้นโดยการจางหรือตามคําสั่งหรือในความควบคุมของตน เวนแตจะไดตกลงกัน
ไวเปนอยางอ่ืนเปนลายลักษณอักษร 
 

สวนที่ ๓ 
การคุมครองลิขสิทธิ์ 

 
            มาตรา ๑๕ ภายใตบังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔ เจาของลิขสิทธิ์ยอมมีสิทธิ
แตผูเดียวดังตอไปน้ี 

            (๑) ทําซ้ําหรือดัดแปลง 
            (๒) เผยแพรตอสาธารณชน 

            (๓) ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร และสิ่ง
บันทึกเสียง 
            (๔) ใหประโยชนอันเกิดจากลิขสิทธิ์แกผูอื่น 

            (๕) อนุญาตใหผูอ่ืนใชสิทธิตาม (๑) (๒) หรือ (๓) โดยจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดหรือไมก็ได 
แตเงื่อนไขดังกลาวจะกําหนดในลักษณะที่เปนการจํากัดการแขงขันโดยไมเปนธรรมไมได 
            การพิจารณาวาเง่ือนไขตามวรรคหน่ึง (๕) จะเปนการจํากัดการแขงขันโดยไมเปนธรรม
หรือไม ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

            มาตรา ๑๖ ในกรณีที่เจาของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ไดอนุญาตใหผูใดใชสิทธิตาม
มาตรา ๑๕ (๕) ยอมไมตัดสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์ที่จะอนุญาตใหผูอ่ืนใชสิทธินั้นไดดวย เวนแตใน
หนังสืออนุญาตไดระบุเปนขอหามไว 
            มาตรา ๑๗ ลิขสิทธิ์นั้นยอมโอนใหแกกันได 
            เจาของลิขสิทธิ์อาจโอนลิขสิทธิ์ของตนท้ังหมดหรือแตบางสวนใหแกบุคคลอ่ืนได และจะโอน
ใหโดยมีกําหนดเวลาหรือตลอดอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ก็ได 
            การโอนลิขสิทธิ์ตามวรรคสองซึ่งมิใชทางมรดกตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูโอนและ
ผูรับโอน ถาไมไดกําหนดระยะเวลาไวในสัญญาโอน ใหถือวาเปนการโอนมีกําหนดระยะเวลาสิบป 
            มาตรา ๑๘ ผูสรางสรรคงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิที่จะแสดงวาตนเปนผู
สรางสรรคงานดังกลาว และมีสิทธิที่จะหามมิใหผูรับโอนลิขสิทธิ์หรือบุคคลอ่ืนใดบิดเบือน ตัดทอน 
ดัดแปลงหรือทําโดยประการอ่ืนใดแกงานนั้นจนเกิดความเสียหายตอชื่อเสียง หรือเกียรติคุณของผู
สรางสรรค และเม่ือผูสรางสรรคถึงแกความตายทายาทของผูสรางสรรคมีสิทธิที่จะฟองรองบังคับตาม
สิทธิดังกลาวไดตลอดอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ เวนแตจะไดตกลงกันไวเปนอยางอ่ืนเปนลาย
ลักษณอักษร 
 

สวนที่ ๔ 
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ลิขสิทธิ์ 
 
            มาตรา ๑๙ ภายใตบังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีอยู
ตลอดอายุของผูสรางสรรค และมีอยูตอไปอีกเปนเวลาหาสิบป นับแตผูสรางสรรคถึงแกความตาย 

            ในกรณีที่มีผูสรางสรรครวม ลิขสิทธิ์ในงานดังกลาวใหมีอยูตลอดอายุของผูสรางสรรครวม 
และมีอยูตอไปอีกเปนเวลาหาสิบปนับแตผูสรางสรรครวมคนสุดทายถึงแกความตาย 

            ถาผูสรางสรรคหรือผูสรางสรรครวมทุกคนถึงแกความตายกอนที่ไดมีการโฆษณางานนั้น ให
ลิขสิทธิ์ดังกลาวมีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก 

            ในกรณีที่ผูสรางสรรคเปนนิติบุคคล ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตผูสรางสรรคไดสรางสรรค
ขึ้น แตถาไดมีการโฆษณางานนั้นในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตไดมีการ
โฆษณาเปนครั้งแรก 

            มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ไดสรางสรรคขึ้นโดยผูสรางสรรคใช
นามแฝงหรือไมปรากฏชื่อผูสรางสรรค ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตไดสรางสรรคงานนั้นขึ้น แตถาได
มีการโฆษณางานน้ันในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปน
ครั้งแรก 

            ในกรณีที่รูตัวผูสรางสรรค ใหนํามาตรา ๑๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

            มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถาย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร
เสียงแพรภาพใหมีอายุหาสิบปนับแตไดสรางสรรคงานนั้นขึ้น แตถาไดมีการโฆษณางานน้ันในระหวาง
ระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก 

            มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกตใหมีอายุยี่สิบหาปนับแตไดสรางสรรคงานนั้นขึ้น แต
ถาไดมีการโฆษณางานนั้นในระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบหาปนับแตไดมีการ
โฆษณาเปนครั้งแรก 

            มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ไดสรางสรรคขึ้นโดยการจางหรือตามคําสั่งหรือในความควบคุม
ตามมาตรา ๑๔ ใหมีอายุหาสิบปนับแตไดสรางสรรคงานนั้นขึ้น แตถาไดมีการโฆษณางานน้ันใน
ระหวางระยะเวลาดังกลาว ใหลิขสิทธิ์มีอายุหาสิบปนับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก 

            มาตรา ๒๔ การโฆษณางานตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑มาตรา ๒๒ หรือมาตรา 
๒๓ อันเปนการเริ่มนับอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ หมายความถึง การนํางานออกทําการโฆษณาโดย
ความยินยอมของเจาของลิขสิทธิ์ 
            มาตรา ๒๕ เมื่ออายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ครบกําหนดในปใด ถาวันครบกําหนดอายุแหง
การคุมครองลิขสิทธิ์ไมตรงกับวันสิ้นปปฏิทิน หรือในกรณีที่ไมอาจทราบวันครบกําหนดอายุแหงการ
คุมครองลิขสิทธิ์ที่แนนอน ใหลิขสิทธิ์ยังคงมีอยูตอไปจนถึงวันสิ้นปปฏิทินของปนั้น 

            มาตรา ๒๖ การนํางานอันมีลิขสิทธิ์ออกทําการโฆษณาภายหลังจากท่ีอายุแหงการคุมครอง
ลิขสิทธิ์สิ้นสุดลงไมกอใหเกิดลิขสิทธิ์ในงานนั้น ๆ ขึ้นใหม 
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สวนที่ ๕ 

การละเมิดลิขสิทธิ์ 
 
            มาตรา ๒๗ การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไมได
รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้ 
            (๑) ทําซ้ําหรือดัดแปลง 
            (๒) เผยแพรตอสาธารณชน 

            มาตรา ๒๘ การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร หรือสิ่งบันทึกเสียง
อันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ทั้งนี้ ไมวาในสวนที่เปน
เสียงและหรือภาพ ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้ 
            (๑) ทําซ้ําหรือดัดแปลง 
            (๒) เผยแพรตอสาธารณชน 

            (๓) ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานดังกลาว 

            มาตรา ๒๙ การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกงานแพรเสียงแพรภาพอันมีลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทํา
ดังตอไปน้ี 

            (๑) จัดทําโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพรเสียงแพรภาพ ทั้งนี้ ไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวน 

            (๒) แพรเสียงแพรภาพซ้ํา ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 

            (๓) จัดใหประชาชนฟงและหรือชมงานแพรเสียงแพรภาพ โดยเรียกเก็บเงินหรือ
ผลประโยชนอยางอ่ืนในทางการคา 

            มาตรา ๓๐ การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกโปรแกรมคอมพิวเตอรอันมีลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทํา
ดังตอไปน้ี 

            (๑) ทําซ้ําหรือดัดแปลง 
            (๒) เผยแพรตอสาธารณชน 

            (๓) ใหเชาตนฉบับหรือสําเนางานดังกลาว 

            มาตรา ๓๑ ผูใดรูอยูแลวหรือมีเหตุอันควรรูวางานใดไดทําขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอื่น 
กระทําอยางใดอยางหนึ่งแกงานนั้นเพื่อหากําไร ใหถือวาผูนั้นกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทํา
ดังตอไปนี้ 
            (๑) ขาย มีไวเพ่ือขาย เสนอขาย ใหเชา เสนอใหเชา ใหเชาซื้อ หรือเสนอใหเชาซื้อ 

            (๒) เผยแพรตอสาธารณชน 

            (๓) แจกจายในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกเจาของลิขสิทธิ์ 
            (๔) นําหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร 
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สวนที่ ๖ 

ขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ 
 
            มาตรา ๓๒ การกระทําแกงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ หากไมขัดตอ
การแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจาของลิขสิทธิ์และไมกระทบกระเทือนถึง
สิทธิอันชอบดวยกฎหมายของเจาของลิขสิทธิ์เกินสมควร มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ 
            ภายใตบังคับบทบัญญัติในวรรคหน่ึง การกระทําอยางใดอยางหนึ่งแกงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม
วรรคหนึ่ง มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดกระทําดังตอไปนี้ 
            (๑) วิจัยหรือศึกษางานน้ัน อันมิใชการกระทําเพ่ือหากําไร 

            (๒) ใชเพ่ือประโยชนของตนเอง หรือเพ่ือประโยชนของตนเองและบุคคลอ่ืนในครอบครัว
หรือญาติสนิท 

            (๓) ติชม วิจารณ หรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น 

            (๔) เสนอรายงานขาวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น 

            (๕) ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏ เพ่ือประโยชนในการพิจารณาของศาล
หรือเจาพนักงานซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกลาว 

            (๖) ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏโดยผูสอน เพ่ือประโยชนในการสอน
ของตน อันมิใชการกระทําเพ่ือหากําไร 

            (๗) ทําซ้ํา ดัดแปลงบางสวนของงาน หรือตัดทอนหรือทําบทสรุปโดยผูสอนหรือสถาบัน
ศึกษา เพ่ือแจกจายหรือจําหนายแกผูเรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา ทั้งนี้ ตองไมเปนการ
กระทําเพ่ือหากําไร 

            (๘) นํางานนั้นมาใชเปนสวนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ 

            มาตรา ๓๓ การกลาว คัด ลอก เลียน หรืออางอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมี
ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในงานนั้น มิใหถือวาเปนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง 
            มาตรา ๓๔ การทําซ้ําโดยบรรณารักษของหองสมุดซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หากการทําซ้ํานั้นมิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือหากําไร และไดปฏิบัติตาม
มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง ในกรณีดังตอไปนี้ 
            (๑) การทําซ้ําเพ่ือใชในหองสมุดหรือใหแกหองสมุดอ่ืน 

            (๒) การทําซ้ํางานบางตอนตามสมควรใหแกบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชนในการวิจัยหรือ
การศึกษา 

            มาตรา ๓๕ การกระทําแกโปรแกรมคอมพิวเตอรอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มิใหถือ
วาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ หากไมมีวัตถุประสงคเพ่ือหากําไร และไดปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหน่ึง 
ในกรณีดังตอไปน้ี 
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            (๑) วิจัยหรือศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น 

            (๒) ใชเพื่อประโยชนของเจาของสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น 

            (๓) ติชม วิจารณ หรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในโปรแกรม
คอมพิวเตอรนั้น 

            (๔) เสนอรายงานขาวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ใน
โปรแกรมคอมพิวเตอรนั้น 

            (๕) ทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรในจํานวนท่ีสมควรโดยบุคคลผูซึ่งไดซื้อหรือไดรับ
โปรแกรมนั้นมาจากบุคคลอ่ืนโดยถูกตอง เพ่ือเก็บไวใชประโยชนในการบํารุงรักษาหรือปองกันการสูญ
หาย 

            (๖) ทําซ้ํา ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทําใหปรากฏเพ่ือประโยชนในการพิจารณาของศาล
หรือเจาพนักงานซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกลาว 

            (๗) นําโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นมาใชเปนสวนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ 

            (๘) ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอรในกรณีท่ีจําเปนแกการใช 
            (๙) จัดทําสําเนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือเก็บรักษาไวสําหรับการอางอิง หรือคนควาเพ่ือ
ประโยชนของสาธารณชน 

            มาตรา ๓๖ การนํางานนาฏกรรม หรือดนตรีกรรมออกแสดงเพ่ือเผยแพรตอสาธารณชน
ตามความเหมาะสมโดยมิไดจัดทําข้ึน หรือดําเนินการเพ่ือหากําไรเน่ืองจากการจัดใหมีการเผยแพรตอ
สาธารณชนนั้น และมิไดจัดเก็บคาเขาชมไมวาโดยทางตรง หรือโดยทางออมและนักแสดงไมไดรับ
คาตอบแทนในการแสดงน้ัน มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ หากเปนการดําเนินการโดยสมาคม 
มูลนิธิ หรือองคการอ่ืนที่มีวัตถุประสงคเพ่ือการสาธารณกุศล การศึกษา การศาสนา หรือการสังคม
สงเคราะห และไดปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง 
            มาตรา ๓๗ การวาดเขียน การเขียนระบายสี การกอสราง การแกะลายเสน การปน การ
แกะสลัก การพิมพภาพ การถายภาพ การถายภาพยนตร การแพรภาพ หรือการกระทําใด ๆ ทํานอง
เดียวกันนี้ซึ่งศิลปกรรมใดอันตั้งเปดเผยประจําอยูในที่สาธารณะ นอกจากงานสถาปตยกรรม มิใหถือ
วาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น 

            มาตรา ๓๘ การวาดเขียน การเขียนระบายสี การแกะลายเสน การปน การแกะสลัก การ
พิมพภาพ การถายภาพ การถายภาพยนตรหรือการแพรภาพซ่ึงงานสถาปตยกรรมใด มิใหถือวาเปน
การละเมิดลิขสิทธิ์ในงานสถาปตยกรรมนั้น 

            มาตรา ๓๙ การถายภาพหรือการถายภาพยนตรหรือการแพรภาพซ่ึงงานใด ๆ อันมี
ศิลปกรรมใดรวมอยูเปนสวนประกอบดวย มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น 

            มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมใดมีบุคคลอ่ืนนอกจากผูสรางสรรคเปนเจาของอยู
ดวยการท่ีผูสรางสรรคคนเดียวกันไดทําศิลปกรรมนั้นอีกในภายหลังในลักษณะที่เปนการทําซ้ํา
บางสวนกับศิลปกรรมเดิม หรือใชแบบพิมพ ภาพราง แผนผัง แบบจําลอง หรือขอมูลที่ไดจาก
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การศึกษาท่ีใชในการทําศิลปกรรมเดิม ถาปรากฏวาผูสรางสรรคมิไดทําซํ้าหรือลอกแบบในสวนอันเปน
สาระสําคัญของศิลปกรรมเดิม มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในศิลปกรรมนั้น 

            มาตรา ๔๑ อาคารใดเปนงานสถาปตยกรรมอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ การบูรณะ
อาคารน้ันในรูปแบบเดิม มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ 
            มาตรา ๔๒ ในกรณีที่อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ในภาพยนตรใดสิ้นสุดลงแลว มิใหถือวา
การนําภาพยนตรนั้นเผยแพรตอสาธารณชนเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ในวรรณกรรม นาฏกรรม 
ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานที่ใชจัดทําภาพยนตรนั้น 

            มาตรา ๔๓ การทําซ้ํา เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการโดยเจาพนักงาน ซึ่งมีอํานาจตาม
กฎหมายหรือตามคําส่ังของเจาพนักงานดังกลาวซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้และที่อยูใน
ความครอบครองของทางราชการ มิใหถือวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ ถาไดปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรค
หนึ่ง 
 

หมวด ๘ 

บทกําหนดโทษ 
 
            มาตรา ๖๙ ผูใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ 
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๕๒ ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

            ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพ่ือการคา ผูกระทําตองระวางโทษ
จําคกุตั้งแตหกเดือนถึงสี่ป หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

            มาตรา ๗๐ ผูใดกระทําการละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษปรับต้ังแตหน่ึง
หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 

            ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําเพ่ือการคา ผูกระทําตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตสามเดือนถึงสองป หรือปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

            มาตรา ๗๑ ผูใดไมมาใหถอยคําหรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามท่ีคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการสั่งตามมาตรา ๖๐ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกิน
หาหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

            มาตรา ๗๒ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาท่ี
ตามมาตรา ๖๗ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๖๗ ตอง
ระวางโทษจําคกุไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

            มาตรา ๗๓ ผูใดกระทําความผิดตองระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อพนโทษแลวยังไม
ครบกําหนดหาป กระทําความผิดตอพระราชบัญญัตินี้อีก ตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่
กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 
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            มาตรา ๗๔ ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวากรรมการหรือ
ผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลน้ันเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลน้ัน เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํา
ของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย 

            มาตรา ๗๕ บรรดาสิ่งที่ไดทําขึ้นหรือนําเขามาในราชอาณาจักรอันเปนการละเมิดลิขสิทธิ์
หรือสิทธิของนักแสดงตามพระราชบัญญัตินี้ และยังเปนกรรมสิทธิ์ของผูกระทําความผิดตามมาตรา 
๖๙ หรือมาตรา ๗๐ ใหตกเปนของเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดง สวนสิ่งที่ไดใชในการกระทํา
ความผิดใหริบเสียทั้งสิ้น 

            มาตรา ๗๖ คาปรับที่ไดชําระตามคําพิพากษา ใหจายแกเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิของ
นักแสดงเปนจํานวนกึ่งหนึ่ง แตทั้งนี้ไมเปนการกระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์หรือสิทธิ
ของนักแสดงท่ีจะฟองเรียกคาเสียหายในทางแพงสําหรับสวนที่เกินจํานวนเงินคาปรับที่เจาของลิขสิทธิ์
หรือสิทธิของนักแสดงไดรับแลวน้ัน 

            มาตรา ๗๗ ความผิดตามมาตรา ๖๙ วรรคหน่ึง และมาตรา ๗๐ วรรคหน่ึง ใหอธิบดีมี
อํานาจเปรียบเทียบปรับได 
 

บทเฉพาะกาล 
 
            มาตรา ๗๘ งานอันมีลิขสิทธิ์อยูแลวตามพระราชบัญญัติคุมครองวรรณกรรมและศิลปกรรม 
พุทธศักราช ๒๔๗๔ หรือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับให
ไดรับความคุมครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
            งานท่ีไดจัดทําขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และไมมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองวรรณกรรมและศิลปกรรม พุทธศักราช ๒๔๗๔ หรือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ แต
เปนงานท่ีไดรับความคุมครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหไดรับความคุมครองลิขสิทธิ์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
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