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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

 คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชนั Mobile Fingerprint สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
ระบบปฏิบัติการ Android นี้ จัดทำขึ้นโดย ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
หน่วยวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร-์  
แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ีซึ่งเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชนัดังกล่าว  
 
 การจัดทำคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชนั Mobile Fingerprint ในครั้งนี้ 
มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ 
“การจัดการความรู้การวิจัยระบบบันทึกข้อมูลลายนิ้วมือนอกสถานที่ เพื่อการใช้ประโยชน ์
ด้านความมั่นคง” ซึ่งคณะผู้จัดทำฯขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำหรับ 
การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ และ กองบัญชาการตำรวจตระเวน- 
ชายแดน สำหรับความร่วมมือในการสนับสนุนบุคลากร เพื่อเข้ารับการอบรมฯ ดังกล่าว มา 
ณ โอกาสนี ้
  

 

 
 

        คณะผู้จัดทำ 
        กรกฎาคม 2561 
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I. วิธีติดตั ้งแอปพลิเคชันบนมือถือ  

แอปพลิเคชนั Mobile Fingerprint นี้ ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการใช้งาน 

บนโทรศัพทเ์คลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้น โดยการติดตั้งแอปพลิเคชนัฯ 

สามารถทำได้ตามขั้นตอน ดังนี ้

• ทำการดาวน์โหลดไฟล์ Fingerprint.apk ลงบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยดาวน์โหลด 

ได้จาก Link: http://164.115.26.130/owncloud/index.php/s/X9DrOk 

XabDNZ54z  

• จากนั้น เข้าไปที่ Settings > Security > ทำการเปิด unknown sources 

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถลงโปรแกรมจากภายนอก Store ได ้

• เมื่อเปิด unknown sources เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการติดตั้งแอปพลิเคชนั 

จากไฟล์ Fingerpriny.apk ตามที่ได้ดาวน์โหลดในขั้นตอนแรก เป็นอันเสร็จ 

เรียบร้อย  

          สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการ Android 8.0 ขึ้นไป การติดตั้ง 

แอปพลิเคชนัสามารถทำได้ ดังนี ้

• ทำการดาวน์โหลดไฟล์ Fingerprint.apk ลงบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยดาวน์โหลด 

ได้จาก Link: http://164.115.26.130/owncloud/index.php/s/ X9DrOk 

XabDNZ54z 
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• เมื่อคลิกที่ไฟล์ Fingerprint.apk ที่ดาวนโ์หลดลงบนเครื่องเรียบร้อยแล้ว 

ระบบจะให้ทำการเลือก  External sources ขึ้นมาบนหน้าจอ 

• เลือกเมนู Install other apps แล้วคลิกไปที่แอปพลิเคชนั Mobile fingerprint 

จากนั้น ให้คลิกไปที่ Trust app from this source เป็นอันเสร็จเรียบร้อย 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
       รูปที่ 1 ไอคอนของแอปพลิเคชัน          รูปที่ 2 Mobile Fingerprint Icon    
                 Mobile Fingerprint                             บนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
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II. ฟังก์ชันหลักและการใช้งานแอปพลิเคชัน 

a) หน้าหลัก 
เมื่อทำการติดตั้งแอปพลิเคชนับนโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการคลิกที่ 

ไอคอน  เพื่อ  เข้าสู่หน้าหลักของแอปพลิเคชนั ซึ่งระบบจะเรียกให้มีการตั้งรหัสก่อนนำเข้า 
สู่ระบบ โดยการคลิกที่เมนู                     เพื่อทำการตั้งรหัส ดังรูปที่ 3 เมื่อทำการ 
กรอกรหัสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำเข้าสู่หน้าหลัก ดังรูปที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 หน้ากรอกรหัสก่อนเข้าสู่หน้าหลัก     รูปที่ 4 หน้าหลักของแอปพลิเคชัน 
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b) ขั้นตอนการลงทะเบียนสร้างฐานข้อมูล 
การลงทะเบียนสร้างฐานข้อมูล ในกรณีนี้ เป็นการสร้างกลุ่มข้อมูลโดยการกำหนดพื้นที ่ 

เพื่อจัดเก็บและบันทึกข้อมูลบุคคลในแต่ละพื้นที่ที่ต้องการ โดยให้คลิกที่เครื่องหมาย         
เพื่อทำการสร้าง/เพิ่มฐานข้อมูล ดังรูปที่ 4  
 
    กรณีที่ต้องการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงชื่อฐานข้อมูล สามารถทำได้โดยคลิกที่ไอคอน            
บนแถบเมนทูี่อยู่ด้านบนสุดของหน้าจอแอปพลิเคชนั ดังรูปที่ 5 
 
 

 
 

  รูปที่ 5 หน้าจอลงทะเบียน/ เปลี่ยนแปลง/ แก้ไข ฐานข้อมูล 
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c) ขั้นตอนการลงทะเบียนข้อมูลรายบุคคล 

การลงทะเบียนข้อมูลรายบุคคล สามารถทำได้โดยคลิกที่แถบเมน ู

ในหน้าหลักของแอปพลิเคชนั จากนั้นคลิกที่เครื่องหมาย        เพื่อทำการลงทะเบียนข้อมูล 

รายบุคคลในพื้นที่นั้นๆ โดยหน้าจอจะแสดงผลดังรูปที่ 6  

ต่อมาระบบจะนำเข้าสู่หน้ารายละเอียดข้อมูลรายบุคคล โดยในขั้นตอนนี้ ผู้ใช้สามารถ 

เลือกเก็บและบันทึกข้อมูลได ้ 2 วิธี ได้แก่  (1) การลงทะเบียนบัตรประชาชน  และ  (2) 

การลงทะเบียนลายนิ้วมือ ซึ่งแต่ละวิธีมีขั้นตอนลงทะเบียน ดังนี ้

(1) การลงทะเบียนบัตรประชาชน (Smart card)  

• ตามรูปที่ 7 เมื่อเข้าสูห่น้ารายละเอียดข้อมูลรายบุคคล สามารถเก็บข้อมูลรายบุคคล 

ด้วย Smart card โดยคลิกไปที่เมน ู 

• จากนั้นระบบจะทำการแจ้งให้เสียบบัตรประชาชนในช่องเสียบบัตรของอุปกรณ์ 
Fingerprint reader ดังรูปที่ 8 

 

 

 

 

•  

 

  

 
 รูปที่ 6 หน้าแรกลงทะเบียน             รูปที่ 7 หน้ารายละเอียดของ        รูปที่ 8 ระบบแจ้งเตือน Smart card 

 ข้อมูลรายบุคคล                  ข้อมูลรายบุคคล 
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• เมื่อทำการเสียบ Smart card แล้ว ระบบจะทำการดึงข้อมูลจาก Smart card 
แสดงรายละเอียด ข้อมูลรายบุคคลบนหน้าจอแอปพลิเคชนั เช่น เลขที่บัตรประชาชน 
ชื่อและนามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ และ ที่อยู่ปัจจุบัน เป็นต้น เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว 
ให้คลิกที่เมนู             ระบบจะทำการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลลงบนโทรศัพท-์
เคลื่อนที ่

(2) การลงทะเบียนลายนิ้วมือ 
• เมื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดข้อมูลรายบุคคล ผู้ใช้งานสามารถเก็บข้อมูลรายบุคคลด้วย 
ลายนิ้วมือ เริ่มต้นจากการเลือกนิ้วมือที่จะทำการลงทะเบียน โดยคลิกที่เครื่องหมาย   

  ดังรูปที่ 9 ระบบจะแสดงตัวเลือกนิ้วมือ ตามรูปที ่10 เมื่อเลือกแล้วให้คลิกไปที่ 

เมน ู  

• จากนั้นระบบจะนำเข้าสู่หน้าจอแสดงภาพลายนิ้วมือ ดังรูปที่ 11 ระบบจะทำการเก็บ 
ลายนิ้วมือด้วยอุปกรณ ์Fingerprint reader โดยให้ผู้ที่ถูกเก็บข้อมูลวางนิ้วมือที่เลือก 
ลงบนอุปกรณ์ และใหท้ำการรูดนิ้วมือลงด้านล่างในแนวดิ่ง จำนวน 3 ครั้ง  

 

 

 

 

 

 

 รูปที่ 9 หน้าลงทะเบียนลายนิ้วมือ รูปที่ 10 ตัวเลือกนิ้วมือที่ต้องการจัดเก็บ   รูปที่ 11 หน้าจอภาพลายนิ้วมือ  

 

• เมื่อทำการจัดเก็บลายนิ้วมือครบทั้ง 3 ครั้งแล้ว ให้คลิกที่เมนู          

ระบบจะทำการบันทึกและ จัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือไว้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่   



© 2018 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ  หน้า 9 

d) ขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 
การตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ทำการจัดเก็บเรียบร้อยแล้ว ทั้งในส่วนของ 

ข้อมูลที่ได้จาก Smart card และ ลายนิ้วมือ สามารถทำได้ตามขั้นตอน ดังนี ้
 

(1) การตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บจาก Smart card 

• ทำการเลือกฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลของบุคคลนั้นๆที่ต้องการตรวจสอบ 
จากนั้นระบบจะนำเข้าสู่หน้าจอ แสดงรายชื่อบุคคล ที่ได้ทำการจัดเก็บข้อมูลไว้แล้ว  

• ทำการเลือกรายชื่อบุคคลที่ต้องการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูล จากนั้น 
คลิกที่เมนู                    ระบบจะแจ้งให้เสียบบัตร Smart card ดังรูปที่ 12 

• เมื่อเข้าสู่หน้าแสดงข้อมูลรายละเอียดบุคคล ให้คลิกที่เมนู                 ดังรูปที่ 13 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  รูปที่ 12 ระบบแจ้งเสียบ Smart card    รูปที่ 13 หน้าแสดงข้อมูลรายละเอียดบุคคล  
                   เพื่อตรวจสอบ            และการตรวจสอบ 
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• ระบบจะแจ้งให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลบัตรประชาชน โดยจะทำการแจ้งยืนยัน 
ข้อมูลหมายเลข และ ชื่อ-นามสกุลของบุคคลที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลบัตร- 
ประชาชน ดังรูปที่ 14 และ แสดงผลการตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชน ดังรูปที ่15 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 14 การแจ้งยืนยันตรวจสอบข้อมูล  รูปที่ 15 การแสดงผลการตรวจสอบ  รูปที่ 16 การแสดงเมนูแก้ไขข้อมูล  
        ยืนยันข้อมูล  

 

• เมื่อคลิก ‘ตกลง’  ตามรูปที่ 15 ระบบจะนำเข้าสู่หน้ารายละเอียดของข้อมูล ดังรูปที่ 
16 หากต้องการ แก้ไขให้คลิกที่ เมนู            หรือ หากไม่ต้องการแก้ไข ให้คลิกที่ 
เมนู                 เพื่อกลับสู่หน้าหลัก 
 

(2) การยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บจากลายนิ้วมือ 
• ทำการเลือกฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลของบุคคลนั้นๆที่ต้องการตรวจสอบ 
จากนั้นระบบจะนำเข้าสู่หน้าจอ แสดงรายชื่อบุคคล ที่ได้ทำการจัดเก็บข้อมูลไว้แล้ว 

• ทำการเลือกรายชื่อบุคคลที่ต้องการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูล  
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• เมื่อเข้าสู่หน้าแสดงข้อมูลรายละเอียดบุคคล ให้คลิกที่เมนู                        
ดังรูปที ่13 

• ระบบจะแสดงหน้าจอตรวจสอบนิ้ว โดยให้บุคคลที่ถูกตรวจสอบวางนิ้วมือที่ได้เลือก 
สำหรับจัดเก็บบันทึกบนอุปกรณ ์Fingerprint reader เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
ตรงกันของลายนิ้วมือ ดังรูปที่ 17 

• ระบบจะแจ้งให้ยืนยนัความถูกต้องของข้อมูลลายนิ้วมือ โดยแสดงผลการตรวจสอบ 
ข้อมูลลายนิ้วมือ ดังรูปที ่18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 
รูปที่ 17  หน้าจอแสดงภาพการตรวจสอบลายนิ้วมือ              รูปที่ 18 การแสดงผลการตรวจสอบยืนยันข้อมูล 
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e) การนำข้อมูลออก 
การจัดการข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บในส่วนของการนำข้อมูลออก ผู้พัฒนาได้กำหนดให ้

ข้อมูลที่ส่งออกไปอยู่ในรูปแบบ JSON (Java Script Object Notation)  ซึ่งเป็นฟอร์แมต 
สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยจะแสดงในรูปข้อความธรรมดา (Plain Text) 
ที่เป็นรูปแบบที่มนุษย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถอ่านเข้าใจได้ โดยขั้นตอนการนำ- 
ข้อมูลใน JSON format ส่งออกไปยัง Server มีดังนี ้

• เมื่อทำการเก็บข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้กลับมายังหนา้หลักของแอปพลิเคชนั 
• จากนั้น คลิกที่เครื่องหมาย         ที่อยู่มุมขวาบนของหน้าจอ ดังรูปที ่19 เพื่อเข้าสู ่
หน้า Settings 

• เมื่อเข้าสู่หน้า Settings แล้ว ใหค้ลิกที่เมนู                            ดังรูปที ่20  

• เมื่อเสร็จสิ้น ข้อมูลภายในเครื่อง จะถูกส่งออกไปเก็บไว้ใน ฐานข้อมูลบน Server 
ผ่านวิธีเรียกใช้โปรแกรม (Application Programming Interface: API ) 
ที่กำหนดไว ้
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      รูปที่ 19  หน้าหลักของแอปพลิเคชัน                รูปที่ 20 หน้าฟังก์ชัน Settings 
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f) การล้างข้อมลูที่ได้ทำการจัดเก็บบนมือถือ 
การล้างข้อมูลที่จัดเก็บและบันทึกลงบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถทำได้ตามขั้นตอน 
ดังนี ้

• ไปยังหน้าหลักของแอปพลิเคชนั จากนั้น คลิกที่เครื่องหมาย           ที่อยู่มุมขวาบน 
ของหน้าจอ ดังรูปที ่21 เพื่อเข้าสู่หน้า Settings 

• เมื่อเข้าสู่หน้า Settings ใหค้ลิกที่เมนู                             ดังรูปที่ 22  

• ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับบันทึกเก็บไว้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่จะถูกลบ โดยระบบจะ 
แสดงผลการลบข้อมูล ดังรูปที่ 21 เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการล้างข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     รูปที่ 21  หน้าฟังก์ชัน Settings                           รูปที่ 22 การแสดงผลการลบข้อมูล 
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III. ฐานข้อมูลกลางข้อมูลลายนิ ้วมือ 

ข้อมูลลายนิ้วมือจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล MySQL บนเซิร์ฟเวอร์ ดังรูปที่ 23  

 

รูปที่ 23 โครงสร้างของฐานข้อมูลลายนิ้วมือในเครื่องเซิร์ฟเวอร์กลาง 

ซึ่งรายละเอียดของฐานข้อมูล “Fingerprint” บนเซิร์ฟเวอร์ได้ออกแบบที่ใช้อ้างอิง 
7 ตารางดังนี ้

1) ตาราง “address” ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่อยู่ของเจ้าของลายนิ้ว 
2) ตาราง “finger” ใช้เก็บข้อมูลลายนิ้วมือ 
3) ตาราง “group” ใช้เก็บรายชื่อและข้อมูลของหมู่บ้าน 
4) ตาราง “hand” ใช้เก็บข้อมูลมือของคนที่ถูกเก็บลายนิ้วมือ 
5) ตาราง “Log” ใช้เก็บเวอร์ชั่นของการไฟล์ลายนิ้วมือที่อัพโหลดขึ้นระบบ       
ซึ่งจะมีส่วนสำคัญมากในการใช้อ้างอิงว่า จะใช้ไฟล์เวอร์ชั่นใดบ้างเพื่อรวมข้อมูล 
ลายนิ้วมือของหมู่บ้านนั้น 

6) ตาราง “personal” ใช้เก็บข้อมูลของผู้เก็บลายนิ้วมือเช่นเดียวกับตาราง 
“personal_info” 

7) ตาราง “personal_info” ใช้เก็บข้อมูลรายละเอียดของบุคคลนั้น 
เพิ่มเติมจากตาราง “personal” 
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ทั้งนี ้ ระบบเก็บลายนิ้วมือบนอุปกรณ์มือถือนี้ได้มีคุณสมบัติที่สามารถนำส่งไปยัง 
เครื่องเซิร์ฟเวอร์กลางไดโ้ดยตรง โดยไม่ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกกดที ่
ปุ่ม “SEND DATA TO SERVER” ดังรูปที่ 24  

 

รูปที่ 24 การนำไฟล์ข้อมูลลายนิ้วมอืบนมือถือไปยังเซิร์ฟเวอร์กลางโดยตรงไม่ผ่านเว็บเบราวเ์ซอร์ 

สำหรับขั้นตอนการนำข้อมูลลายนิ้วมือออกจากเซิร์ฟเวอร์กลาง เพื่อนำเข้าสู่อุปกรณ-์ 
มือถือ ซึ่งสามารถทำได้โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1. ผู้ใช้งานจะต้องใช้อุปกรณ์มือถือดาวน์โหลดเวอร์ชั่นของไฟล์ข้อมูลลายมือที่ต้องจาก 
ระบบโดยผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งผู้ใช้จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบและเลอืกเวอร์ชั่น 
ไฟล์ที่ต้องการดังรูปที่ 25 ซึ่งแสดงตัวอย่างของข้อมูลลายนิ้วมือบุคคลที่ถูกเก็บ 
ที่ตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดขอนแก่น โดยจะเห็นได้ว่า พบทั้งหมด 3 เวอร์ชั่น 
โดยเวอร์ชั่นที่ 3 เกิดจากผู้ดูแลระบบทำการรวมไฟล์เวอร์ชั่นที่ 1 และ 2 เข้าไว้ด้วยกัน 
อาจเกิดจากการเก็บไฟล์ข้อมูล 2 ครั้ง ซึ่งไฟล์ทั้งสองเวอร์ชั่นอาจจะมีส่วนที ่
เหมือนกันหรือซ้ำกัน รวมทั้งส่วนที่แตกต่างกัน ทั้งนี ้ ระบบจะอ้างอิงจากเวอร์ชั่น 
ล่าสุดเป็นหลัก โดยหากมีข้อมูลเหมือนกัน จะเลือกเก็บข้อมูลชุดล่าสุดเพียงชุดเดียว 
หากข้อมูลบุคคลนั้นไม่ซ้ำกัน ระบบจะเก็บข้อมูลรวมกันปกติ และบันทึกเป็นไฟล์ใหม่ 
ในที่นี้คือไฟล์ที่ชื่อ “Merge BPP KONKAEN V1,2” 
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รูปที่ 25 แสดงผลการค้นหาไฟล์ข้อมูลลายนิ้วมือบุคคลที่ถูกเก็บที่ตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดขอนแก่น 

2. จากนั้นผู้ใช้งานจะดาวน์โหลดไฟล์เวอร์ชั่นที่ต้องการไว้ที่อุปกรณ์มือถือ หรือ อุปกรณ-์ 
พกพาก่อนนำเข้าสู ่ระบบ Fingerprint ผ่านกระบวนการ RESTORE DATA  

ขั้นตอนการนำข้อมูลเข้าสู่อุปกรณ์มือถือใหม่นั้นทำได้ดังรูปที่ 26 ซึ่งผู้ใช้งานต้อง 
ยืนยันอีกครั้งที่จะนำเข้าข้อมูล เนื่องจากข้อมูลชุดใหม่นี้จะทับข้อมูลเดิมของข้อมูล 
ชุดเก่า 

 

 

รูปที่ 26 แสดงขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลลายนิ้วมือจากเซิร์ฟเวอร์ 
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3. หลังจากนำเข้าข้อมูลสำเร็จเมื่อเข้าสู่หน้าหลักของโปรแกรม จะพบกลุม่หมู่บ้านใหม ่
ที่นำเข้าดังรูปที่ 27 ซึ่งจะเป็นการนำเข้าข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์โดยสมบูรณ์ โดย  
จะพบข้อมูลของหมู่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดขอนแก่น (BPP Konkaen) 
ในหน้าหลักของโปรแกรม 

 

 

รูปที่ 27 แสดงหน้าจอหลังนำเข้าข้อมูลลายนิ้วมือจากเซิร์ฟเวอร์กลาง 
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IV. ภาพรวมการทำงานของแอปพลิเคชัน 

 การทำงานของแอปพลิเคชัน Mobile Fingerprint บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้แก่ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Tablet ในภาพรวม มีขั้นตอนสรุปแสดงให้เห็นตามรูปที่ 28 และ 29  
 

 
รูปที่ 28  ภาพรวมการทำงานของแอปพลิเคชัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 29 ภาพรวมขั้นตอนการทำงานของแอปพลิเคชัน 
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V. คำแนะนำเพิ ่มเติมการใช้งานแอปพลิเคชัน 

 
a) วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของการจัดเก็บลายนิ้วมือ 
วัตถุประสงค์หลักของแอปพลิเคชัน Mobile Fingerprint นี ้คือ เพื่อใช้ในการบันทึก  

และจัดเก็บข้อมลูลายนิ้วมือของบุคคล ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ที่อาศัยอยู่ใน 
พื้นที่ห่างไกล โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ชนกลุ่มน้อย/ชาติพันธุ์ บุคคลที่ไม่มีสถานะ 
ทางทะเบียน และ แรงงานต่างด้าว เป็นตน้ 
 

b) ลายนิ้วมือที่ใช้ในการจัดเก็บ 
แอปพลิเคชัน Mobile Fingerprint นี้จะจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือ จำนวน 1 นิ้วมือ 

โดยจะจัดเก็บนิ้วชี้ที่มือข้างหนึ่งข้างใดของบุคคลเป็นหลัก ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดเก็บ 
ข้อมูลนิ้วชี้ของบุคคลนั้นได้ เช่น นิ้วชี้มีความพิการ และ/หรือ นิ้วชี้มีความผิดปกติอันเป็น 
อุปสรรคต่อการจัดเก็บลายนิ้วมือ จะพิจารณาจัดเก็บนิ้วโป้งหรือนิ้วอื่นๆแทน 
 

c) ผู้มีหน้าที่จัดเก็บลายนิ้วมือ 
ในเบื้องต้น ผูม้ีหน้าทีจ่ัดเก็บลายนิ้วมือ จะเป็นเจ้าหน้าที่ทีป่ฏิบัติงานอยู่ในสังกัด  

หน่วยงานที่นำแอปพลิเคชันนี้ไปใช้งาน และ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดเก็บข้อมูล 
ลายนิ้วมือจากหน่วยงานดังกล่าว ภายใต้การดำเนินภารกิจด้านความมั่นคงปลอดภัย 
ของประเทศเป็นหลัก  
 

d) ข้อควรระวังในการใช้งานแอปพลิเคชัน 
การบันทึกและจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือของบุคคล ต้องกระทำโดยไม่เป็นการละเมิด 

กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคลและความเป็นส่วนตัว 
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ภาคผนวก A. อุปกรณ์ที ่ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน 

  

อุปกรณ์หลักที่ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันในการเก็บข้อมูล มีดังนี ้
 

1. โทรศัพท์เคลื่อนที ่หรือ Tablet ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชั่น 4.0 เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

2. เครื่องอ่านลายนิ้วมือ และ Smart card สำหรับระบบปฏิบัติการ Android 
(Fingerprint & Smart card Reader for Android) 
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ภาคผนวก B. DISCLAIMER 

ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ หน่วยวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอกนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชนั  Mobile Fingerprint  ขอชี้แจงให้ทราบว่า 
แอปพลิเคชนั Mobile Fingerprint ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นนี้ ยังอยู่ระหว่างการทดลอง 
การใช้งาน โดยระบบการทำงานของแอปพลิเคชนันี้ จะอิงตามคุณลักษณะเฉพาะทาง 
เทคนิคของอุปกรณ์ ดังต่อไปนี ้

1. โทรศัพท์เคลื่อนที ่หรือ Tablet ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชั่น 4.0 
เป็นต้นไป 

2. เครื่องอ่านลายนิ้วมือ และ Smart card สำหรับระบบปฏิบัติการ Android 
(Fingerprint & Smart card Reader for Android)  

• ตัวอ่านบัตรประชาชน (Smart Card Reader) 
o รองรับ ISO 7816-4, T=0 & T=1, Class A & B (5V and 3V)  
o รองรับPIV, PIV-I, CAC, and TWIC cards 
o รองรับ embossed cards 
o อุณหภูม:ิ Operational 0-35° C (32-95° F), Transport -20-45° C 

(-4-113° F)  
o ความชื้น: 5-95% relative humidity  

• ตัวอ่านข้อมูลทางชีวภาพ (Biometric Reader) 
o Capacitive swipe sensor  
o Resolution: 381 dpi 
o Array Size: 192 pixels 
o Standardized template format, ISO/IEC 19794-2 CC /ANSI 

378  
o NIST-validated MINEX II algorithm  
o Precise BioMatch™ J template format (Match-on-Card)  
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• Compliance and Certification  
o FCC (Part 15 Class B) and CE  
o FIPS 201-compliant for PIV and HSPD-12  
o Listed as LACS Mobile Transparent Reader category        

on GSA APL  
o RoHS and WEEE compliant 

โดยสรุป แอปพลิเคชนัที่ได้กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ เป็นเพียงต้นแบบเพื่อใช้ทดสอบ 
และใช้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาต่อยอดเท่านั้น หากอนาคตต้องการต่อยอดใช้งานจริง 
หรือ มีการเปลี่ยนแปลงตัวอุปกรณ ์ ทั้งในส่วนฮาร์ดแวร ์ และ/หรือ ซอฟต์แวร ์ เช่น 
เปลี่ยนเครื่องอ่านลายนิ้วมือไปใช้ของยี่ห้ออื่น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไข และ 
พัฒนาระบบนี้ต่อไป 
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