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บทคดัย่อ 

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับกระบวนการพิสูจนทราบตัวตน ที่จะทําให Transaction ทาง

การเงินตาๆ มีความปลอดภัยมากย่ิงข้ึน และชวยแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการโจมตีระบบในการทําธุรกรรม

ทางการเงินตางๆ โดยพัฒนากระบวนการยืนยันการทําธุรกรรมหรือท่ีเรียกวา Transaction Signing เพราะ

การทําธุรกรรมทางการเงินผานชองทางดิจิตอลในปจจุบันมีความสะดวก รวดเร็ว อีกท้ังอุปกรณท่ีใชในการทํา

ธุรกรรม เชน โทรศัพทมือถือ / คอมพิวเตอรพกพา ก็มีความทันสมัย ราคาไมแพง ทําใหจํานวนผูใชงานผาน

ทางชองทางดิจิตอลจํานวนเพ่ิมมากข้ึน ดังน้ันปญหาการโจมตีระบบธนาคารรวมถึงผูใชงานก็เพ่ิมมากข้ึน ใน

งานวิจัยน้ีจะทําศึกษาการใชเทคโนโลยีชีวภาพ (Biometric) ในการพิสูจนตัวตนของลูกคาของธนาคารดวยการ

ใชลายน้ิวมือเขารหัส OTP เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการสงขอมูล โดยผลการทดลองพบวา ระบบสามารถถอด

เขารหัส และถอดรหัสกลับมาไดถูกตอง หรือคา GAR เทากับ 71.25% สวนคาความผิดพลาด หรือคา FAR = 

0% ซ่ึงถือวาสามารถเขารหัสและไดผลลัพธท่ีนาพึงพอใจ 

 

คาํสาํคญั :  Transaction Signing ,เทคโนโลยีชีวภาพ , เขารหัส-ถอดรหัส 
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Abstract 

 

Nowadays, people does not have to queue for cash at ATM box or to go to a bank 

office for doing financial transactions. These are absolutely possible through a mobile 

banking application on a smartphone. Mobile banking is one of the innovations that make 

our life to be more comfortable. However, the problem of banking system attacks is 

increasing as well. In this research, the purpose of this article is to present the model for 

enhancing the identification process that will make financial transactions to be more secure. 

The model also helps in solving problems of account privilege misusing and identity theft 

arising from a phishing campaign or other social engineering attacks. By developing a 

transaction confirmation process, the model proposes a key procedure called Transaction 

Signing. It is based on biometric technology to prove the identity of the bank's customers by 

using OTP encrypting keys and fingerprint features to increase the security of data exchange. 

Our study shows the results by using two score genuine acceptance rate (GAR) score is 

71.25% and false accept rates (FAR) score is 0%. This result is highly effective at a good 

level. 

Keywords :  Transaction Signing , Biometric technology , Encrypt-Decrypt 
 

 

บทนํา 

ปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามาเปนสวนหน่ึงในการใชชีวิตของผูบริโภคมากข้ึน ท้ังการส่ือสาร การศึกษา 

หรือ แมกระท่ังการใชจายหรือการทําธุรกรรมทางการเงิน ท่ีผูบริโภคเปล่ียนพฤติกรรมไปใชผานชองทางดิจิทัล 

ตาง ๆ เชน การใชบริการทางอินเตอรเน็ต (Internet banking) อุปกรณเคล่ือนท่ี (Mobile banking) เพราะมี

ความสะดวก ท่ัวถึงผูใชบริการ ดังน้ันเม่ือการทําธุรกรรมการเงินทางดิจิทัล กลายเปนชองทางท่ีสะดวกและเพ่ิม

จํานวนมากข้ึนแตความสะดวกท่ีเพ่ิมข้ึนมาน้ันก็แฝงดวยภัยคุกคามท่ีจะสูงเพ่ิมข้ึนตามมา จากผูไมหวังดีท่ีอาศัย

จุดออนหรือชองโหว ไมวาจะจากคน,ระบบหรือกระบวนการ ที่ขาดการควบคุมท่ีดี กอใหเกิดความเสียหายท้ัง

ตอ ลูกคาของสถาบันการเงินหรือกระท่ังช่ือเสียของสถาบันการเงินเอง โดยรูปแบบของภัยคุกคาม อาจแบงได

เปน 2 รูปแบบ ดังน้ี 
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1. ภัยคุกคามแบบ Non-Technical เชน การทํา Social Engineering เพ่ือลักลอบ หลอกลวง

รหัสผาน/OTP หรือ ขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ การทํา Identity Theft เปนตน 

2. ภัยคุกคามแบบ Technical เชน การสราง Website / Mobile Banking Application 

เลียนแบบ 

โดยสาเหตุของปญหาที่พบมากในปจจุบัน คือ การท่ีคนรายปลอมแปลง/ขโมย สิ่งท่ีใชยืนยันตัวตนของ

เหย่ือไปแสดงตนเพ่ือเปล่ียนแปลงขอมูลสวนบุคคล เชน การนําขอมูลสวนบุคคลของเหย่ือไปทําการเปดบัญชี

และเปล่ียนขอมูลเพ่ือใชในการติดตอใหม จากน้ันจึงคอยทําการขโมยเงินจากบัญชีผูเสียหายท้ังหมด เปนตน 

ดังน้ันการออกแบบกระบวนการเพ่ือชวยใหการยืนยันตัวตนและการทําธุรกรรมการเงินใหปลอดภัยข้ึนน้ันจะให

มั่นใจวาผูใชบริการผานชองทางดิจิทัล วามีมาตรการปองกันและเฝาระวังใหมีความม่ันคงปลอดภัยในมาตรฐาน

ที่ดี แกปญหาจากการโจมตีระบบในการทําธุรกรรมทางการเงินโดยกระบวนการรักษาความปลอดภัยในการ

พิสูจนทราบตัวตนในปจจุบันของสถาบันการเงินก็แตกตางกันออกไป เชน การใชการเขารหัสแบบ Secured 

Socket Layer (SSL) สําหรับการทําธุรกรรมผานชองทางดิจิตอล (อินเตอรเน็ท) , การใสรหัสรักษาความ

ปลอดภัยแบบ PIN2 ในการยืนยันการทําธุรกรรมการเงินท่ีสําคัญ หรือ การใชรหัสรักษาความปลอดภัยแบบ 

OTP (One Time Password) ซ่ึงเปนรหัสยืนยันการทําธุรกรรมทางการเงินในแตละคร้ัง แตน่ันถาผูรายได

ขอมูลสวนบุคคลของเหย่ือก็ยากท่ีจะปองกัน ดังน้ัน หากพิจารณานําเอาเทคโนโลยีไบโอเมตริกสามารถแกไข

ปญหาในเร่ืองความปลอดภัยและการยืนยันตัวบุคคลได นอกจากน้ีธนาคารแหงประเทศไทยยังไดสงเสริม

สนับสนุน โดยอนุญาตใหใชเทคโนโลยีชีวภาพในการพิสูจนตัวตนของลูกคาของธนาคาร เพ่ือรองรับการทํา

ธุรกรรมทางการเงินในอนาคต ถือวาเปนการยกระดับความเขมขนข้ึนไปอีกระดับ ปดความเส่ียงท่ีจะเกิด

เหตุการณทุจริต เชน การสวมสิทธ์ิผูอ่ืนไปเปดบัญชีธนาคาร หรือแกไขขอมูลสวนบุคคลของผูอ่ืนได 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

ออกแบบกระบวนท่ีเหมาะสมท่ีใชในการยืนยันการทําธุรกรรมท่ีสําคัญในแตละคร้ัง หรือเรียกวา 

Transaction Signing เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการโจมตี อันไดแก Social Engineering และ การ

โจมตีแบบ Man-in-the-Middle ทําไดยากข้ึนโดยการศึกษาวิธีการท่ีจะนําเทคโนโลยีไบโอเมตริกมาใชในการ

เขารหัสโดยเนนท่ีความปลอดภัย  
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อุปกรณและวิธีการดําเนินงานวิจัย 

  

ระดับความนาเช่ือถือของส่ิงท่ีใชยืนยันตัวตน (Authenticator Assurance Level) ของผูใหบริการ

แบงออกเปน 3 ระดับ  (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ,2561) ดังน้ี 

1. ระดับ AAL1 

โดยระดับ  AAL1 กํ าหนดให ผู ใชบ ริการต องยืน ยัน ตันตนแบบป จ จัย เดียว (single-factor 

authentication) เปนอยางนอย หรือหากตองการความม่ันคงปลอดภัยท่ีสูงข้ึนสามารถใชส่ิงท่ียืนยันตัวตน
แบบหลายปจจัย (multi-factor authentication) ได 

2. ระดับ AAL2 

โดยระดับ AAL2 กําหนดใหผูใชบริการตองยืนยันตัวตนดวยการใชปจจัยของการยืนยันตัวตน 2 ปจจัย
ที่แตกตางกัน ซ่ึงอาจเปน (1) สิ่งท่ีใชยืนยันตันตนหลายปจจัย (multi-factor authentication) เชน อุปกรณ 
OTP แบบหลายปจจัย (multi-factor OTP device) ซ่ึงจะสรางรหัสผานแบบใชคร้ังเดียวหลังจากตรวจสอบ
ลายน้ิวมือผูใชบริการ หรือ (2) สิ่งท่ีใชยืนยันตัวตนปจจัยเดียว (single-factor authenticator) อยางนอย 2 

สิ่งที่เปนปจจัยตางกัน เชน การใชรหัสผานควบคูกับการใช OTP ผานหมายเลขโทรศัพทมือถือ 

3. ระดับ AAL3 

โดยระดับ AAL3 กําหนดใหผูใชบริการตองยืนยันตัวตนดวยการพิสูจนวาตนครอบครองกุญแจ (key) 

ผานเกณฑวิธีการเขารหัส และตองพิสูจนวาตนครอบครองปจจัยของการยืนยันตัวตน (authentication 

factor) ต้ังแต 2 ปจจัยข้ึนไป 

 

 
ภาพที� 1 : traditional two-factor authentication 
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ในภาพท่ี 1 แสดงวิธีการประมวลผลในแบบ Multi-Factor Authenticate (MFA) โดยละปจจัย จะ

ถูกประมวลผลอิสระกัน โดยตรวจสอบความถูกตองของปจจัยท่ี 1 กอน เชน ID/Password ถาผิดจะถูกปฏิเสธ 

แตถาถูกตองจะพิจารณาปจจัยท่ี 2 ตอ เชน PIN หรือ Fingerprint โดยถาปจจัยท่ี 2 ผิดจะถูกปฏิเสธ แตถา

ถูกตองจะอนุญาตใหดําเนินธุรกรรมตอได  

ซ่ึงปจจัยที่ใชในการทํา Authentication ในปจจุบันมีอยู 3 ลักษณะ (ปริญญา หอมอเนก , 2547)  

ไดแก 

“Something you know” หมายถึง การใช User Name และ Password ในการเขาสูระบบ
โดยท่ัวไปเชน การมี “Log in” โดยใช User name และ Password ซ่ึงการ Authentication ในลักษณะน้ี
ถือเปนแบบท่ีระดับความปลอดภัยออนท่ีสุด เพราะถาใครรู User name และ Password ของเราก็สามารถ
เขาใชงานระบบไดทันที นอกจากน้ีเรายังตรวจสอบตัวตน (Authenticity/Accountability) ของผูใชระบบ
ไมไดวาใครเปนใครอีกดวย 

“Something you have” เปนการ Authentication ในลักษณะการผานระบบความปลอดภัยโดย
ใชส่ิงท่ีคุณมี เชน Smart Phone หรือ Token เปนตน ถือไดวาเปนวิธีการท่ีปลอดภัยระดับหน่ึง เพราะยากใน
การปลอมแปลง 

“Something you are” ก็คือการนําเทคโนโลยี “Biometric” เขามาใชในการตรวจสอบตัวตนโดย
อาศัยอวัยวะท่ีคนเรามีอยู และ มีลักษณะท่ีเปน unique คือ ไมซํ้ากัน ไดแก ลายน้ิวมือ, มานตา เปนตน การ
ใชงาน Smart card สามารถรวมกับระบบ “Biometric” ได กลาวคือ เราสามารถเก็บลายน้ิวมือของคนลงไป
ใน Microchip ที่อยูใน Smart card ไดดวย ซ่ึงจะเพ่ิมระดับของความปลอดภัยมากข้ึน แตคาใชจายก็จะสูงข้ึน
เชนกัน 

จากตัวอยางวิธีการ Authentication ที่กลาวมาในทางทฤษฎี OTP (One-Time-Password) เปน
ความม่ันคงทางดาน Secure ที่ปจจุบันถือวามีความปลอดภัยมากท่ีสุด ไดรับการยอมรับวาเปน Perfect 

Secure ซ่ึงไมมีวิธีในการถอดรหัส เพราะ OTP คือ ชุดรหัสผานใชคร้ังเดียว และรหัสผานแตละชุดมีอายุใน
ระยะเวลาท่ีจํากัด หากเลยเวลาดังกลาวจะไมสามารถนํากลับมาใชไดอีก ลดความเส่ียงในการทําธุรกรรมทาง
อินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังลักษณะการทํางานของ OTP จะเปนลักษณะ Two-factor 

Authentication ตามท่ีกลาวในข้ันตน 

ขอกําหนดเก่ียวกับคุณสมบัติของ OTP  

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (2561) ไดมีขอเสนอแนะคุณสมบัติของ
คาของ OTP ตองมีความยาวอยางนอย 6 อักขระ และอาจเปนตัวเลขท้ังหมด  

(1) กรณีท่ีคา nonce ที่ใชสราง OTP อยูบนพ้ืนฐานของเวลา (time-based) คา nonce ตองถูก 

เปลี่ยนอยางนอยทุก 2 นาที และ OTP ที่สรางข้ึนตองสามารถใชงานไดเพียงคร้ังเดียว  
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(2) ชองทางท่ีธนาคารใชรับ OTP จากผูใชบริการตองเขารหัสลับ (encryption) เพ่ือปองกันการดัก
ขอมูล (eavesdropping) และการโจมตีโดยคนกลาง (man-in-the-middle attack) 

 

การใชงานชีวมิติ (biometric) 

การใชงานชีวมิติ (biometric) เชน ลายน้ิวมือ (fingerprint) มานตา (iris) เปนตน ถือเปนปจจัยของ

การยืนยันตันตนประเภท ส่ิงท่ีผูใชบริการเปน (something you are) 

การทําระบบสแกนลายน้ิวมือ (Finger Scan) 

การหาวาลายน้ิวมือเปนลายน้ิวมือเด่ียวกันหรือไมน้ัน อาศัยโครงสรางของเสนหรือลายละเอียดของ

โครงสรางหลักของเสนโดย ราตรี จันทนะทรัพย และ มณีเนตร วิเศษสิงห (2550) ไดศึกษาเก่ียวกับการจําแนก

ลายน้ิวมือและไดแบงโครงสรางหลักของเสนออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ไดแก เสนปลาย (Ridge Ending) 

และ เสนท่ีแตกออกเปนสองทาง (Ridge Bifurcation) ซ่ึงแสดงดังภาพท่ี 2 

 

ภาพท่ี 2 :โครงสรางหลักของเสนลายน้ิวมือ (ก) เสนปลาย และ (ข) เสนท่ีแตกเปนสองทาง 

โดยกระบวนการตรวจสอบลายน้ิวมือแบงออกเปน 2 กระบวนการ คือ ข้ันตอนการลงทะเบียน 

(Enrollment Procedure) และกระบวนการตรวจสอบลายน้ิวมือ (Verification Procedure) 

การเขารหัสขอมูล 

กลาวถึงภาพรวมของวิทยาการการเขารหัสขอมูลซ่ึงเปนโดย ปรัชญา พันธุมี (2550) ไดศึกษา

กระบวนการสําหรับการแปรรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสธรรมดา (Plain text) ใหอยูในรูปท่ีบุคคลท่ัวไปไมสามารถ

อานเขาใจได (Cipher text) ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวการเขารหัสจะกระทํากอนการจัดเก็บขอมูลหรือกอนการสง

ขอมูล โดยการนําขอมูลอิเล็กทรอนิกสธรรมดา กับกุญแจ (key) ซ่ึงเปนตัวเลขสุมใด ๆ มาผานกระบวนการทาง

คณิตศาสตร ผลท่ีไดก็คือขอมูลท่ีเขารหัส ข้ันตอนท่ีกลาวมาน้ีจะเรียกวา “การเขารหัส” (encryption) และ

เม่ือตองการอานขอมูล ก็นําเอาขอมูลท่ีเขารหัสกับกุญแจมาผานกระบวนการทางคณิตศาสตร ผลลัพธท่ีไดก็คือ

ขอมูลด้ังเดิม ซ่ึงข้ันตอนน้ีจะเรียกวา “การถอดรหัส” (decryption)  
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สมการ 

    F(m) = m*    (2.1) 

    F(m*) = m   (2.2) 

 

(2.1) เม่ือ m คือ Message หรือขอความ (Plain text) 

เมื่อ m ผาน Function F จะได m* หรือการเขารหัสไดขอความท่ีไมสามารถอาน (Cipher text) 

(2.2) เม่ือ m* ผาน Function F จะได m หรือการถอดรหัสไดขอความท่ีสามารถอาน (Plain text) 

 

ภาพที� 3 :แสดงการเขา้รหสัและถอดรหสัขอ้มูล 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

ในงานวิจัยนี้ทดลองแบงการทําออกเปน 2 กระบวนการ 

การจัดการลายน้ิวมือ 

ในงานวิจัยนี้แบงการจัดการกับลายน้ิมมือออกเปน 3 ข้ันตอน 

1. การทําภาพขาวดําสองระดับ (Binarization) การทําภาพขาวดําสองระดับ เปนการแปลง

ขอมูลภาพใหเปนภาพขาวดํา ซ่ึงมีคาระดับความสวางเปน 2 คา คือ 1 กับ 0 และเรียกภาพแบบน้ีวา ภาพไบ

นารี (Binary) เพ่ือชวยการวิเคราะหภาพ และคํานวณเปนไปไดงายและสะดวก (เอกรินทร ซ่ือธานุวงศ,2547) 

 

สูตรในการแปลงขอมูลภาพเปนขาวดํา 
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2. การทําใหเสนบาง (Thinning) การทําใหเสนบางเปนการลดขนาดความหนาของรูปใหลงเหลือเสน

เดียว เม่ือนํามาประยุกตกับลายน้ิวมือทําใหงายในการวิเคราะหหาลักษณะ 

3. การจําแนกคุณลักษณะเดน การจําแนกคุณลักษณะเดนเปนกระบวนการหาตําแหนงของจุดท่ี

เรียกวา มินูเช (Minutia) ซ่ึงแบงออกเปน 2 ลักษณะคือ จุดปลาย (Ridge Ending) และจุดแยก (Ridge 

Bifurcation) 

 
ภาพท่ี 4 : รูปลายน้ิวมือท่ีผานท้ัง 3 กระบวนการ 

 

การเขา-ถอดรหัส  

จากน้ันนําขอมูลท่ีไดจากการจําแนกคุณลักษณะเดน นํามาใชในการผูกคียลับตอไป 

มีงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ โดยการนําเสนอเทคนิคท่ี  A Fuzzy Vault Scheme ในการการเขา-

ถอดรหัส (A. Juels, and M. Sudan ,2002) โดยแบงออกเปน 2 สวนดังน้ี คําส่ังในการเขารหัสและคําส่ังในการ
ถอดรหัส 

 

คําส่ังในการเขารหัส 

 
 

คําส่ังในการถอดรหัส 
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โดยในงานวิจัยน้ีเสริมความแข็งแกรงดวยการปรับตําแหนงของ Vault ดวยการปรับแกนมูลฐาน โดย
ดัดแปลงวิธีการโพลาไรเซชันของโฟตอน มาใชในการเขารหัส โดยใชแกนมูลฐาน 2 แบบ คือ แบบตรง 
(Rectilinear) และแบบทแยง (Diagonal)  (Suthee Kitcharoenkarnkul , 2015) 

· แกนมูลฐานแบบตรงทําใหเกิดการเคล่ือนท่ี 2 แนว คือ แนวนอน (0º) และแนวต้ัง (90º) 

· แกนมูลฐานแบบทแยงทําใหเกิดการเคล่ือนท่ี 2 แนว คือ แนวทแยงขวา (45º) และแนวทแยงซาย 
(135º) 

 

แกนมูลฐานแบบตรง แกนมูลฐานแบบทแยง 

  
 

ภาพท่ี 5 : แสดงทิศของการปรับตําแหนง Vault 
 

ตารางท่ี 1 : ตัวอยางทิศทางการเคล่ือนที่เพ่ือใชในการปรับแกนมูลฐาน 

OTP 9 1 5 4 6 1 

Binary 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

ทิศทางการเคล่ือนท่ี áäàã àäàã àãàã àãàä àãáä àäàã 

ตําแหนงท่ีเคล่ือน 9 1 5 4 6 1 9 1 5 4 6 1  9 1 5 4 6 1 9 1 5 4 6 1 

 

จากตารางท่ี 1 ตัวอยางท่ีทางผูรับไดรับรหัส OTP : 915461 ระบบจะทําการแปลงรหัสใหเปน 

Binary ในตัวเลขแตละตัว โดยผลท่ีไดจากการแปลงเลขฐาน 2 นั้น จะใชเปนทิศทางในการกําหนดทิศทางใน
การเคล่ือนท่ี ของแตละตําแหนงโดยเร่ิมตนจากแกนมูลฐานแบบตรง สลับกับ แกนมูลฐานแบบทแยง ไปเร่ือย 
ๆ จนครบทุกตําแหนงใน Vault โดยระยะทางการเคล่ือนท่ีของตําแหนงน้ัน จะนําคา OTP ที่กรอกมาใช 

1293



10 

 

กระบวนการท้ังหมดในการเขารหัสและถอดรหัสจะเปนไปดังตัวอยางภาพท่ี 6 โดยจะทําการซอนรหัส 
OTP ใน Set ของลายน้ิวมือ และทําการเขารหัส Vault เพ่ือปองกันความปลอดภัยกรณีท่ีมีผูไมหวังดีดักขโมย
ขอมูล Vault ได  ก็ไมสามารถท่ีจะรูถึงขอมูลท่ีแฝงเขาไปได 
 

 

ภาพท่ี 6 : Encoding/Decoding process for the Fuzzy Vault 

 

สรุปและอภปิรายผลการวจิยั 

ในงานวิจัยน้ีทําใหทราบวากลไก กระบวนการในการแผงชุดความลับโดยการใชลายน้ิวมือทราบวา

ไดผลท่ีด ีโดยโอกาสประเมินจากคา Genuine Acceptance Rate (GAR) นี่ถูกกําหนดเปนเปอรเซ็นต 

ความถูกตอง โดยทดสอบจากลายน้ิวมือ จากฐานขอมูล (FVC2002) ซ่ึงประกอบดวย 100 นิ้วมือ (หมายเลข 1 

ถึง 100) และ 8 ลายน้ิวมือ ขนาดภาพของแตละลายน้ิวมือคือ 296 × 560 พิกเซล โดยทดสอบดวยลายน้ิวมือ 

เลขท่ี 1 และ 2 ของทุกน้ิวมือในฐานขอมูล FVC2002 พบวาคา GAR = 71.25% และคา False Acceptance 

Rate (FAR) มีคาเทากับ 0% และจากการทดสอบการเขารหัส Vault โดยมีการขยับตําแหนงดังตัวอยางภาพท่ี 

7 พบวาถึงจะมีกุญแจในการเปด Vault แตก็ไมสามารถถอดรหัส ออกมาไดเพราะมีการขยับตําแหนงทําใหกู

คืน polynomial จาก Vault ผิดพลาด สงผลให การกูคืน Key จาก polynomial ผิดพลาดตามมาซ่ึงสงผลดี

ตอความปลอดภัยมากข้ึน โดยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการดักขอมูล (eavesdropping) และการโจมตี

โดยคนกลาง (man-in-the-middle attack) ของชองทางท่ีธนาคารจะใชรับ OTP จากผูใชบริการ เพราะรหัส 

OTP ถูกเขารหัสลับ (encryption) และกุญแจในการเขารหัสลับโดยการใชลายน้ิวมือนั้น ยังชวยยืนยันในการ

แสดงตนของผูใชบริการดวยวา ไมถูกแกไขเปล่ียนแปลง 

 

ตารางที่ 2 : ผลการเขารหัสและถอดรหัสโดยใชลายน้ิวมือ 

Encryption 
Decrytion GAR FAR 

No. of Finger Finding minutiae vault 

100 4.916365 Seconds 26.81376 Seconds 0.404869 Seconds 71.25 % 0 % 

1294



11 

 

 

 

 
ภาพท่ี 7 : ตัวอยางแสดงถึงตําแหนงของ Vault  

จุดแดง คือตําแหนงของ Vault เดิม 

จุดเหลือง คือตําแหนงของ Vault ใหม 
 

ขอเสนอแนะ 

ในงานวิจัยน้ีไดศึกษาวิธีการเขารหัสดวยลายน้ิวมือซ่ึงผลลัพธท่ีไดน้ัน สามารถเขารหัส OTP ไดในรดับ
ที่นาพึงพอใจ แตการใชเวลาในการคนหาจุดมินูเชรวมถึงเวลาในการเขารหัสนั้น ใชเวลานานโดยจากตารางท่ี 2 
เวลาในการหาจุดมินูเช ใชเวลาเฉล่ีย 4.916365 วินาที และเวลาท่ีสราง vault ใชเวลาเฉล่ีย 26.81376 วินาที 
อาจจะตองมีการพัฒนากระบวนการในการเขารหัสท่ีเร็วข้ึน รวมถึงศึกษาการใชงานเทคโนโลยีชีวภาพ ตัวอ่ืน
เชนการ scan ใบหนา ซ่ึงอาจทําใหเพ่ิมประสิทธิ์ภาพการทํางานใหรวดเร็วข้ึนตอไป 
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