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เอกสารจดหมายเหตุประเภทภาพเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มสื่อโสตทัศนจดหมายเหตุ 

(Audio-Visual Archives) ซึ่ งสามารถสื่ อความหมายด้วยภาพหรือเสียง  ส้าหรับหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องจากหอจดหมายเหตุฯ ไม่ได้แสดงเอกสารจดหมายเหตุประเภทภาพที่จัดเก็บผ่าน
เว็บไซต์ของหน่วยงานเพราะเหตุผลว่าการเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุประเภทภาพซี่งเป็นเอกสารต้นฉบับ
ผ่านเว็บไซต์จะไม่สามารถควบคุมการน้าเอกสารดังกล่าวไปใช้ได้ เช่น การใช้โดยไม่ได้แสดงความเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์อย่างเหมาะสม การท้าซ้้าหรือแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต เพราะฉะนั้นเพื่อรักษาสิทธิ์ดังกล่าว การใช้
ลายน้้าดิจิทัล (Digital Watermark) กับเอกสารจดหมายเหตุประเภทภาพที่เผยแพร่บนเว็บไซต์สามารถ
แสดงการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นการหลีกเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์ (Copyright Infringement) 
ที่เกิดขึ้นได้ และเป็นแนวทางในการเผยแพร่รูปภาพต่าง ๆ ที่เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรผ่าน
เว็บไซต์ของหอจดหมายเหตุฯ ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ใช้บริการสืบค้นได้สะดวกเพื่อขอใช้ทั้งเป็นรูปภาพต้นฉบับ
และเอกสารจดหมายเหตุประเภทภาพต่อไป ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างเป็นแบบสอบถามขึ้นมาเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการลงลายน้้าดิจิทัลในเอกสารจดหมายเหตุประเภทภาพ โดยสร้างแบบสอบถามเป็น
สองชุด โดยชุดที่หนึ่งส้าหรับเจ้าหน้าทีห่อจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร และชุดที่สองส้าหรับผู้ใช้บริการ
เอกสารจดหมายเหตุประเภทที่หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจะแน่นในเรื่องหลัก ๆ ของลายน้้า
ดิจิทัล เช่น การตั้งต้าแหน่ง ขนาด สี ความทึบแสง การตั้งเกณฑ์ในการเลือกโปรแกรมส้าเร็จรูปมาใช้งาน 
รวมถึงการใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป iWatermark Pro ในการทดลองการลงลายน้้าดิจิทัลอีกด้วย ผลการวิจัย
แสดงให้เห็นว่า การตั้งต้าแหน่งลายน้้าดิจิทัลต้องอยู่ข้างขวาล่างสุดซึ่งเป็นต้าแหน่งที่อยู่ในอันดับต้น  ๆ จาก
ค้าตอบของแบบสอบถาม และยังเป็นต้าแหน่งที่ได้ชี้ให้เห็นจากงานวิจัยของการติดตามดวงตา  (Eye 
tracking) ของมนุษย์ รวมทั้งในเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย พร้อมกับเร่ือง ขนาด สี 
ความทึบแสง ซึ่งเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ของสายน้้าดิจิทัลก็จะศึกษาในงานวิจัยนี้ด้วยเช่นกัน 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

59903202 : Major ARCHIVES AND CULTURAL HERITAGE INFORMATION MANAGEMENT 
Keyword : Image Archive, Digital Watermarking, Rule of thirds, Audio-Visual Archives, 
iWatermark Pro program, Diagonal, Digital watermarking opacity, Eye tracking 

MR. VAT BUNCHANTHONA : DIGITAL WATERMARKING PROCESS 
DEVELOPMENT FOR IMAGE ARCHIVE THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR PANJAI 
TANTATSANAWONG, Ph.D. 

The image archive is a type of media that is in the Audio-Visual Archives group 
which can convey meaning by images or sounds. For Silpakorn University archives, the 
archives not publish their image archive that is collected through the website of the 
organization because of the reason that the dissemination of image archival in original 
format through the website, cannot control the use of these archives, such as use without 
showing the copyright ownership, reproduction or modification without permission and so 
on. Therefore, in order to maintain such the copyrights, using digital watermarks (Digital 
Watermark) with image archive can recognize the ownership while publishing on the 
website, and to avoid copyright infringement that can occur. So it is a guideline for the 
dissemination of image archive that can show the copyright of Silpakorn University Archives 
through the website and can allow users to conveniently search for both the original 
image and image archive also. In this research, the researcher created a questionnaire to 
collect information about digital watermarking in the image archive. The questionnaire will 
be divided into two sets. By the first set for Silpakorn University archivist staff, and the 
second set for Silpakorn Univesity Archives User. The questionnaire will be tight in the 
main points of digital watermarking, such as setting the position, size, colour, opacity, the 
criteria for choosing the program and using iWatermark Pro software to test digital 
watermarking with image archive. The result shows that setting the digital watermark 
position must be at the bottom right, the position from the questionnaire answer. And is 
also a position that has been pointed out by the research of human eye tracking, as well 
as the techniques involved in photography, size, colour, opacity, will also study in this 
research as well. 
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ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอย่างยิ่งต่อ “โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร
กัมพูชา” ที่สร้างโอกาสให้ผมได้มาศึกษาปริญญาโทที่เมืองไทย จนประสบความส้าเร็จในการศึกษาครั้งนี้ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเสร็จสมบูรณ์ด้วยดี โดยได้รับการแนะน้าและความช่วยเหลือจาก รอง
ศาสตราจารย์  สุรพล  นาถะพินธุ  ซึ่ งเป็นอาจารย์ที่ ปรึกษาร่วม  พร้อมกับรองศาสตราจารย์                
ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ที่กรุณาให้ค้าปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ์ ทั้ง
การให้ค้าปรึกษา รวมถึงการตรวจแก้ไขตั้งแต่ต้นจนวิทยานิพนธ์ได้เสร็จสมบูรณ์  ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี่เป็นอย่างสูง 

ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร. จุฑารัตน์ ช่างทอง ซึ่งเป็นประธานกรรมการของวิทยานิพนธ์ผมใน
ครั้งนี้ ที่ให้ความช่วยเหลือ ก้าลังใจ และค้าแนะน้ามาตลอด ขอขอบคุณนางสาว วิไลรักษ์ แก้ววิไล 
บรรณารักษ์ช้านาญการพิเศษ หัวหน้าหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่หอ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให้ความกรุณา ความช่วยเหลือผู้วิจัยในทุกกาลเวลาและเต็มที่ ซึ่ง
เป็นก้าลังกายใจอย่างส้าคัญที่ท้าให้ผู้วิจัยมุ่งสู่ความส้าเร็จในการท้าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. วราภรณ์ พูลสถิติวัฒน์ อาจารย์ประจ้าภาควิชาตะวันออก คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวภาวิดา สมวงศ์ นักจดหมายเหตุช้านาญการของกลุ่มอนุรักษ์
เอกสารส้านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ นาย พรชัย กุศลพลาเลิศ นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ส้านัก
หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร นาย สมภพ สุขดี ผู้ช่วยผู้อ้านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์  ส้านัก
หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ
วิจัย ให้ค้าแนะน้าข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข จนท้าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส้าเร็จด้วยสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้  
ด้วย เนื่องจากแบบสองถามเป็นส่วนส้าคัญอย่างมากส้าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ 

ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้วิจัยนับตั้งแต่เริ่มต้นท้าวิทยานิพนธ์
จนถึงวิทยานิพนธ์นี้ได้ส้าเร็จอย่างสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอขอบคุณอย่างมากส้าหรับความช่วยเหลือจากทุกฝ่าย 

สุดท้ายลูกขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่ที่มีคุณอย่างสูงหาสิ่งใด ๆ มาเทียบเท่าคุณท่านไม่ได้ ที่
ได้ดูแลรักษา คอยเป็นก้าลังกายใจให้ลูกมาเสมอจนประสบความส้าเร็จในครั้งนี้ 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกรเป็นหน่ วยงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ             
ส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์ จังหวัดนครปฐม มีหน้ำที่จัดเก็บ
และให้บริกำรเอกสำรจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย เช่น ข่ำว บทควำม วำรสำร หนังสือ
รำยงำนกำรประชุม ค ำสั่ง โปสเตอร์ รูปภำพกิจกรรม ฯลฯ เอกสำรที่ได้รับจะน ำมำประเมินก่อนที่จะ
จัดเก็บและให้บริกำรผ่ำนกำรจัดแสดงนิทรรศกำรต่ำง ๆ หรือผ่ำนเว็บไซต์หอจดหมำยเหตุฯ เพ่ือให้
นักศึกษำ บุคลำกร และผู้สนใจสำมำรถศึกษำหำควำมรู้เกี่ยวกับควำมเป็นมำ บุคคลส ำคัญที่มี
คุณูปกำรต่อมหำวิทยำลัย และเรื่องรำวต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยจำกอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเอกสำร
ต่ำง ๆ ที่ให้บริกำรเป็นลิขสิทธิ์ของมหำวิทยำลัยศิลปำกร 

เอกสำรจดหมำยเหตุภำพ  ผู้ใช้บริกำรต้องแสดงควำมจ ำนงค์ขอดูเอกสำรจดหมำยเหตุภำพที่
หอจดหมำยเหตุฯ เท่ำนั น  ไม่ได้รับควำมสะดวก  เนื่องจำกหอจดหมำยเหตุฯ ไม่ได้แสดงเอกสำร
จดหมำยเหตุภำพที่จัดเก็บผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน  โดยมีเหตุผลว่ำกำรเผยแพร่รูปภำพต้นฉบับผ่ำน
เว็บไซต์ไม่สำมำรถควบคุมกำรน ำรูปภำพไปใช้ได้ เช่น กำรใช้โดยไม่ได้แสดงควำมเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์
อย่ำงเหมำะสม กำรท ำซ  ำหรือแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญำต เพ่ือรักษำสิทธิ์ดังกล่ำว กำรใช้ลำยน  ำดิจิทัล 
(Digital Watermark) กับรูปภำพที่เผยแพร่บนเว็บไซต์สำมำรถแสดงกำรรับรู้ถึงควำมเป็นเจ้ำของ
ลิขสิทธิ์ เป็นกำรหลีกเลี่ยงกำรละเมิดลิขสิทธิ์ (Copyright Infringement) ที่ เกิดขึ นได้ และเป็น
แนวทำงในกำรเผยแพร่รูปภำพต่ำง ๆ ที่เป็นลิขสิทธิ์ของมหำวิทยำลัยศิลปำกรผ่ำนเว็บไซต์ของหอ
จดหมำยเหตุฯ ที่ช่วยให้ผู้ใช้บริกำรสืบค้นได้สะดวกเพ่ือขอใช้รูปภำพต้นฉบับต่อไป 

ลำยน  ำดิจิทัลเป็นวิธีกำรหลีกเลี่ยงกำรละเมิดลิขสิทธิ์ส ำหรับข้อมูลดิจิทัลโดยกำรใส่
เครื่องหมำยหรือรหัสเฉพำะที่แสดงถึงควำมเป็นเจ้ำของก่อนที่จะน ำข้อมูลดิจิทัลที่ต้องกำรนั นไป
เผยแพร่สู่สำธำรณชน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็น (Visible Watermark) 
กับลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็น (Invisible Watermark) (ธ ำรงรัตน์ อมรรักษำ, 2545) มีลักษณะเป็น
อักขระ ตัวเลข เครื่องหมำย สัญลักษณ์หรือข้อมูลทำงชีวภำพ (Biometric) ที่แสดงถึงควำมเป็น
เจ้ำของ เช่น ลำยนิ วมือดิจิทัล (Digital fingerprint) ภำพม่ำนตำ (Iris image) ฯลฯ ลำยน  ำดิจิทัลติด
แน่นเป็นเนื อเดียวกันกับข้อมูลที่ได้ลงลำยน  ำ จึงท ำให้กำรลบออกหรือท ำลำยลำยน  ำดิจิทัลเป็นเรื่องที่
เป็นไปได้ยำกล ำบำก (ประโยชน์ ค ำสวัสดิ์, 2554) หรืออำจท ำให้เอกสำรจดหมำยเหตุภำพที่ลงลำยน  ำ
ดิจิทัลนั นถูกท ำลำยตำมไปด้วย 
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เอกสำรจดหมำยเหตุภำพเป็นรูปแบบทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีหอจดหมำยเหตุฯ ให้บริกำรเป็น
ส่วนมำก ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนำกระบวนกำรกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุภำพ
ส ำหรับหอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกรขึ น เพ่ือหำกระบวนกำรและรูปแบบของลำยน  ำดิจิทัลที่
เหมำะสมกับหอจดหมำยเหตุฯ ที่แสดงกำรรับรู้ถึงควำมเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรละเมิด
ลิขสิทธิ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ท ำงำนด้ำนเอกสำรจดหมำยเหตุและผู้สนใจน ำไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้ 

 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุภำพของ 
หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร 

2. เพ่ือน ำเสนอผลกำรใช้กระบวนกำรกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุภำพของ
หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 

3. ขอบเขตของกำรวิจัย 

 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรศึกษำวิจัยเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ก ำหนดขอบเขตของกำร
วิจัยเป็นดังต่อไปนี  
 3.1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

3.1.1 ประชำกร 
 ประชำกรในกำรกำรวิจัยครังนี จะแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือเจ้ำหน้ำที่หอหมำยเหตุมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร และผู้ใช้บริกำรหอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร ซึ่งมีทั งหมด 14 คน ดังรำยละเอียดใน 
3.1.2. กลุ่มตัวอย่ำง 
 3.1.2. กลุ่มตัวอย่ำง 
 เจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกรและผู้ใช้บริกำร จ ำนวน 14 คน โดยวิธีกำร
สุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ใน 14 คนนี  ผู้วิจัยได้แบ่งผู้ตอบแบบสอบถำมเป็น 2 ภำค
คือภำคที่ 1 เป็นเจ้ำหน้ำที่มี 4 คน และผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุจ ำนวน 10 คน เนื่องจำกว่ำ
ผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุมีจ ำนวนไม่มำก (ดังภำพผนวก จ  สถิติกำรบริกำรทำงวิชำกำร หน้ำ 
202) เช่นเดียวกัน เจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุยังให้ข้อมูลว่ำ ในบำงกรณีเช่นมีผู้ใช้บริกำรเอกสำร
จดหมำยเหตุเป็น 4 คนในเดือนใดเดือนหนึ่ง ก็ไม่ได้แสดงว่ำมีผู้มำใช้บริกำรเป็น 4 คน แต่เป็นผู้เดิม
ที่มำขอข้อมูลเอกสำรจดหมำยเหตุเพ่ิมเป็นอีก 3 ครั ง จึงเป็นสำเหตุท ำให้ผู้วิจัยก ำหนดผู้ตอบ
แบบสอบถำมที่เป็นผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุเป็น 10 คน ส ำหรับกำรวิจัยครั งนี  
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 3.2 ตัวแปรที่ศึกษำ 
 3.2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) 
 กระบวนกำรกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุภำพของหอจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

3.2.2 ตัวแปรตำม (Dependent Variables) 
 ควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่และผู้ใช้บริกำรหอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกรต่อกำรลง
ลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุภำพด้วยกระบวนกำรกำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่พัฒนำ 
 
 3.3 ชุดเอกสำรจดหมำยเหตุภำพที่จะน ำมำศึกษำ 
 เอกสำรจดหมำยเหตุภำพที่เลือกมำใช้ในกำรศึกษำครั งนี ประกอบด้วยภำพดิจิทัล จ ำนวน 10 
ภำพ และภำพสแกนสีจ ำนวน 10 ภำพ และภำพสแกนขำวด ำ จ ำนวน 1 ภำพ 
 ภำพดิจิทัลเลือกมำจำกชุดภำพถ่ำยงำนวันอำจำรย์ศิลป์ พีระศรี ประจ ำปี 2548 เมื่อวันที่ 15 
กันยำยน พ.ศ. 2548 ณ มหำวิทยำลัยศิลปำกร วังท่ำพระและภำพที่ได้จำกกำรท ำให้เป็นรูปแบบ
ดิจิทัลซึ่งต้นฉบับเป็นรูปแบบสไลด์ได้มำจำกชุดภำพงำนนิทรรศกำร “12 สิงหำ มรดกผ้ำไทยใน
ภูมิภำคตะวันตก” ระหว่ำงวันที่  11 สิงหำคม - 30 กันยำยน พ.ศ. 2536 ณ เรือนทับเจริญ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์ 
 

4. นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1. กระบวนกำร หมำยถึง วิธีกำรในกำรปฏิบัติตำมขั นตอนที่ได้ตั งขึ นหรือก ำหนดไว้ 
เพ่ือได้ผลตำมเป้ำประสงค์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

2. กำรลงลำยน  ำดิจิทัล หมำยถึง กำรน ำลำยน  ำดิจิทั ลซึ่ งเป็นสัญลักษณ์ ของ
มหำวิทยำลัยศิลปำกรไปลงกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพของหอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร จึงมีลักษณะเหมือนกับกำรประทับตรำบนภำพในต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่งเพ่ือแสดงลิขสิทธิ์
ควำมเป็นเจ้ำขอไว้ โดยกำรลงลำยน  ำดิจิทัลนี จะท ำกำรลงกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพด้วย
กำรน ำโปรแกรมส ำเร็จรูปมำใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรลงลำยน  ำดิจิทัล 

3. เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ หมำยถึง สื่อประเภทหนึ่งที่จัดอยู่กลุ่มสื่อ       
โสตทัศนจดหมำยเหตุ (Audio-Visual Archives) ซึ่งสำมำรถสื่อควำมหมำยด้วยภำพหรือเสียง ซึ่งใน
งำนวิจัยครั งนี ก็จะศึกษำเฉพำะเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพอย่ำงเดียวและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด 
ๆ ทั งสิ นเกี่ยวกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทเสียง 

4. ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร หมำยถึง ข้อวินิจฉัย
หรือควำมรู้สึกของเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุฯ ที่แสดงออกตำมที่เห็น รู้ หรือคิดต่อภำพผลลัพธ์ที่ได้ลง
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ลำยน  ำดิจิทัลจำกกระบวนกำรกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุภำพของหอจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

5. ควำมเห็นของผู้ใช้บริกำรหอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร หมำยถึง ข้อวินิจฉัย
หรือควำมรู้สึกของผู้ใช้บริกำรหอจดหมำยเหตุฯ ที่แสดงออกตำมที่เห็น รู้ หรือคิดต่อภำพผลลัพธ์ที่ได้
ลงลำยน  ำดิจิทัลจำกกระบวนกำรกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุภำพของหอจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 

5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

ได้กระบวนกำรกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุภำพของหอจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยศิลปำกรที่สำมำรถแสดงกำรรับรู้ถึงควำมเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรละเมิด
ลิขสิทธิ์ได้ 
 



 
 

 

บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
กำรศึกษำเรื่อง “กำรพัฒนำกระบวนกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภท

ภำพ” ในครั งนี  มีเนื อหำควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งผู้วิจัยจะน ำมำศึกษำ ดังต่อไปนี  
1. คุณค่ำและควำมส ำคัญของเอกสำรจดหำยเหตุ 
2. คุณค่ำและควำมส ำคัญของภำพถ่ำย 
3. คุณค่ำและควำมส ำคัญของเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
4. ควำมส ำคัญของกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์เอกสำรจดหมำยเหตุ 
5. กำรป้องกันกำรลิขสิทธิ์ (Copyright Protection) 
6. ลำยน  ำดิจิทัล (Digital Watermarking) 
7. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับลำยน  ำดิจิทัล 
8. ทฤษฎีสี (Color Theory) 
9. ลักษณะภำพที่ไม่สำมำรถลงลำยน  ำดิจิทัล 
 

1. คุณค่ำและควำมส ำคัญของเอกสำรจดหมำยเหตุ 

 เอกสำรจดหมำยเหตุเป็นผลงำนประเภทหนึ่งที่สร้ำงโดยมนุษย์จำกกิจกรรมต่ำง ๆ ที่กระท ำ
ขึ นและสิ นกระแสในกำรใช้งำนแล้ว จึงถูกเก็บรักษำไว้เนื่องจำกข้อมูลที่มีคุณค่ำระยะยำว ซึ่งจะอยู่ใน
รูปแบบเป็นเอกสำรลำยลักษณ์อักษร ภำพถ่ำย ภำพเคลื่อนไหว เสียง ทั งเป็นดิจิทัลและอนำล็อกและ
ถูกเก็บไว้โดยสถำบันสำธำรณะและเอกชนรวมถึงส่วนบุคคลในทั่วโลก เมื่อถูกถือว่ำเป็นเอกสำร
จดหมำยเหตุได้ก็จะต้องอยู่ในเกณฑ์ทั ง 4 เกณฑ์คือ 1. ควำมถูกต้อง (Authenticity) 2. ควำม
น่ำเชื่อถือ (Reliability) 3. ควำมสมบูรณ์ของเอกสำร (Integrity) และ 4. เป็นประโยชน์ในกำรใช้งำน 
(Usability) (International Council on Archives, 2016)  
 Jenkinson นักจดหมำยเหตุชำวอังกฤษ ได้ให้ควำมหมำยของเอกสำรจดหมำยเหตุไว้ว่ำ เป็น
ประเภทเอกสำรที่ได้จัดท ำขึ นมำบนสื่อต่ำง ๆ โดยจะสะสมกันไปเรื่อย ๆ ตำมกระบวนกำรปฏิบัติงำน
ของรำชกำรหรือเอกชน ซึ่งเอกสำรเหล่ำนี เป็นเอกสำรที่คุณค่ำจึงต้องเก็บรักษำไว้เพ่ือใช้เป็นหลักฐำน
อ้ำงอิงต่ำง ๆ (Jenkinson, 1966) และเม่ือเอกสำรสิ นกระแสในกำรปฏิบัติงำนแล้ว ก็จะถูกด ำเนินกำร
ผ่ำนกำรคัดเลือก กำรประเมินคุณค่ำ เพ่ือน ำไปสู่กำรจัดเก็บสงวนรักษำภำยหลัง (Clive Smith, 
1987) พร้อมทั งถือว่ำเป็นเอกสำรที่มีคุณค่ำอย่ำงต่อเนื่อง (Continuing Value) เนื่องจำกเอกสำร
เหล่ำนั นมีคุณค่ำใน 2 ประกำร คือ ประกำรที่ 1. คุณค่ำที่เป็นพยำนลักฐำนในด้ำนต่ำง ๆ ของกำร
ปฏิบัติงำน เช่น ในด้ำนหน้ำที่ กิจกกรม และควำมเกี่ยวข้องผ่ำนกำรติดต่อสัมพันธ์ของหน่วยงำนหรือ
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สถำบันที่ผลิตเอกสำรเหล่ำนั นขึ นมำ และประกำรที่ 2. คุณค่ำที่เป็นข้อมูลสำรสนเทศ เมื่อน ำมำศึกษำ
ก็จะแสดงให้เห็นถึงหน้ำที่ กิจกรรมที่เป็นกระแสในกำรปฏิบัติงำน รวมไปถึงควำมรับผิดชอบของ
บุคคลในองค์กรหรือสถำบัน จึงสำมำรถน ำมำศึกษำค้นคว้ำวิจัยในด้ำนต่ำง ๆ ได้ (Maher William J., 
1992; อุบล ใช้สงวน, 2538) ซึ่งคุณค่ำของเอกสำรในประกำรที่สองนี ถือเป็นเอกสำรจดหมำยเหตุที่
ต้องเก็บรักษำและน ำมำให้บริกำรเพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัยในหอจดหมำยเหตุตลอดไป (สมสรวง 
พฤติกุล, 2539)  

เอกสำรจดหมำยเหตุ มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งแก่หน่วยงำนเพรำะเป็นเครื่องมือที่ได้จัดท ำขึ น
โดยผู้บริหำรหน่วยงำนเพ่ือก ำหนดนโยบำยและวำงแผนกำรตัดสินใจต่ำง ๆ และเป็นหลักฐำนเพ่ือ
ปกป้องเรื่องสิทธิและผลประโยชน์ของหน่วยงำน แล้วเมื่อน ำเอกสำรจดหมำยเหตุมำรวบรวมกันก็จะ
แสดงให้เห็นถึงเรื่องรำว เหตุกำรณ์ ประวัติของพัฒนำกำรต่ำง ๆ ที่มีควำมส ำคัญในด้ำนกำรศึกษำ
ประวัติควำมเป็นมำของหน่วยงำนอีกด้วย ในขณะเดียวกันเอกสำรจดหมำยเหตุยังมีควำมส ำคัญต่อ
บุคคลที่เป็นเจ้ำของเช่นกันเนื่องจำกเป็นสื่อที่ใช้เพ่ือบ่งบอกถึงเรื่องรำวต่ำง ๆ ในชีวิตประจ ำวัน ของ
เจ้ำของเอกสำรในเวลำนั น เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำของมนุษย์ที่สำมำรถสื่อถึงควำมรู้ควำมคิด 
เหตุกำรณ์ ประสบกำรณ์ บทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบต่ำง ๆ ต่อสังคม และยังเป็นสื่อที่สำมำรถ
สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องรำวประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ของสังคมในอดีตอีกได้ ซึ่งถูกถือว่ำเป็น
ทรัพย์สินที่มีคุณค่ำต่อประเทศชำติที่สำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องรำวต่ำง ๆ ของชำติตั งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน (สมสรวง พฤติกุล, 2539) ส ำคัญกว่ำนี เอกสำรจดหมำยเหตุเป็นเอกสำรที่มีเพียงแต่
เดียวเท่ำนั นโดยไม่สำมำรถหำสิ่งใด ๆ มำทดแทนได้หำกมีกำรเสียหำยเกิดขึ น และยังถือว่ำเป็นมรดก
ทำงวัฒนธรรมของประเทศชำติอีกด้วยเนื่องจำกเป็นเอกสำรที่เก็บรักษำข้อมูลส ำคัญไว้ จึงมีคุณค่ำ
อย่ำงยิ่งส ำหรับกำรศึกษำ ค้นคว้ำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องรำว กระแสของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ได้เกิดขึ นใน
ประวัติศำสตร์ของประเทศชำติ จนกระทั งพัฒนำกำรของกำรเจริญรุ่งเรื่องต่ำง ๆ ของประเทศชำติ
ตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (พรรณทิพย์ ปำนงำม, 2550)  

สมสรวง พฤติกุล ได้ให้ควำมส ำคัญของเอกสำรจดหมำยเหตุใน 3 ประเด็นหลัก ๆ (สมสรวง 
พฤติกุล, 2556) ดังนี  

1. ควำมส ำคัญต่อบุคคล ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้ำของหรือเป็นผู้บริหำรสำมำรถน ำเอกสำรจดหมำยเหตุ
ไปใช้เป็นเครื่องมือหรือช่วยในกำรตัดสินใจ หรือใช้ส ำหรับกำรก ำหนดแผนต่ำง ๆ เพ่ือพัฒนำกำร
ด ำเนินกำรของหน่วยงำนให้ดีขึ น เช่นกันผู้ที่มีส่วนร่วมก็สำมำรถน ำเอกสำรจดหมำยเหตุไปใช้เพ่ือกำร
ป้องกันสิทธิประโยชน์ส่วนตัวได้อีกด้วย 

2. ควำมส ำคัญต่อองค์กร คือเอกสำรจดหมำยเหตุถือว่ำเป็นหลักฐำนที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำร
ตรวจสอบเพ่ือแสดงให้เห็นถึง พันธกิจหน้ำที่ กำรด ำเนินกำร กิจกรรม และควำมรับผิดชอบของ
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องค์กรหรือหน่วยงำนต่อสังคมได้ และยังถือว่ำเป็นเอกสำรที่เก็บรักษำควำมทรงจ ำ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
สำมำรถบ่งบอกให้ทรำบถึงเรื่องรำว ประวัติควำมเป็นมำ กิจกรรมต่ำง ๆ ที่ได้เกิดขึ นในช่วงเวลำนั น ๆ 

3. ควำมส ำคัญต่อสังคม จึงควำมส ำคัญที่มีต่อสังคมจะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเด็น คือ
ประเด็นแรก เอกสำรจดหมำยเหตุเป็นเอกสำรที่มีคุณค่ำทำงด้ำนภูมิปัญญำ เนื่องจำกเอกสำรประเภท
นี เป็นผลงำนจำกกำรด ำเนินพันธกิจหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องกับสังคม และได้สร้ำงให้เกิดทรัพยำกรในรูปแบบ
ที่เป็นสื่อต่ำง ๆ ทั งที่เป็นกระดำษและเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่ำง ๆ ส่วนประเด็นที่สองก็คือเอกสำร  
จดหมำยเหตุถือว่ำเป็นมรดกทำงวัฒนธรรมของชำติและโลก เพรำะควำมเกี่ยวข้องกันระหว่ำงแต่ละ
ชุดแตะละชิ นของเอกสำรจดหมำเหตุคือเป็นพยำนหลักฐำนที่สะทอนจำกกำรด ำเนินกำรของกิจกรรม
ต่ำง ๆ ของหน่วยงำนหรือสถำบัน ซึ่งสำมำรถสร้ำงควำมเข้ำใจต่อสิ่งใด ๆ ที่รุ่นต่อรุ่นได้สร้ำงขึ น จนถึง
กำรด ำเนินกำร กำรน ำมำใช้เพ่ือสร้ำงเป็นประโยชน์ พร้อมกับควำมเชื่อมโย้งของเหตุกำรณ์และบุคคล
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปอีกด้วย 

ตำมส ำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ กำรจ ำแนกประเภทเอกสำรจดหมำยเหตุถูกแบ่งออกเป็น 
4 ประเภท (ส ำนักหอจดหมำยเหตุแน่งชำติ, 2555) ดังนี  
 1. เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทลำยลักษณ์อักษร (Textual Archives) ซึ่งเป็นสื่อประเภท
หนึ่งที่ใช้เนื อหำด้วยลำยลักษณ์อักษรเพ่ือกำรสื่อควำมหมำย และอยู่ในรูปแบบเป็นตัวเขียนหรือ
ตัวพิมพ์ เช่น เอกสำรประชุม แผนงำน รำยงำน โครงกำร บทควำม ฯลฯ 
 2. เอกสำรจดหดมำยเหตุประเภทโสตทัศนจดหมำยเหตุ (Audio-Visual Archives) ซึ่งเป็น
เอกสำรที่สำมำรถสื่อควำมหมำยโดยภำพหรือเสียง อย่ำงเช่น ภำพถ่ำย สไลด์ บัตรอวยพร แถบ
บันทึกภำพหรือเสียง ฟิล์มภำพยนตร์ ฯลฯ 
 3. เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทแผนที่แผนผัง (Cartographic Archives) ก็จะมีเช่น แผนที่
แผนผัง พิมพ์เขียว แบบแปลน ฯลฯ 
 4. เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (Machine-Readable Archives) ซึ่งเป็น
เอกสำรที่ถูกใช้เพ่ือกำรบันทึกข้อมูลและท ำกำรค้นหำข้อมูลที่ได้บันทึกไว้โดยใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วย
ในกำรท ำงำน และเอกสำรประเภทนี ก็จะมีอย่ำงเช่น ซีดี วีซีดี ดีวีดี ดิสก์เกตท์ ฯลฯ 
 สมสรวง พฤติกุล ได้ใช้เกณฑ์ในกำรจ ำแนกประเภทของเอกสำรจดหมำยเหตุตำมวิธีหลัก ๆ 3 
อย่ำง (สมสรวง พฤติกุล, 2556) ดังนี  
 1. กำรจ ำแนกเอกสำรจดหมำยเหตุตำมวิธีกำรอ่ำน ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ประเภท 
  1.1. เอกสำรจดหมำยเหตุที่สำมำรถอ่ำนได้ด้วยตำเปล่ำ เช่น หนังสือ ภำพวำด แผน
ที ่หนังสื่อโต้ตอบ ฯลฯ 
  1.2. เอกำสำรจดหมำยเหตุที่ต้องใช้เครื่องในกำรอ่ำน ฟัง ดู เช่น ไมโครฟอร์มหรือ
วัสดุย่อส่วน ไมโครฟิล์ม แถบวีดีทัศน์ แถบบันทึกเสียง ซีดี วีซีดี ดีวีดี ฯลฯ 
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 2. กำรจ ำแนกเอกสำรจดหมำยเหตุตำมแหล่งที่มำ ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ประเภท 
  2.1. เอกสำรจดหมำยเหตุองค์กำร เป็นเอกสำรที่สร้ำงขึ นจำกกำรด ำเนินงำนของ
องค์กรและถูกคัดเลือกเพ่ือเก็บรักษำไว้เป็นเอกสำรดจดหมำยเหตุ 
  2.2. เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทส่วนบุคคลหรือเอกสำรจดหมำยเหตุเฉพำะเรื่อง 
ซึ่งเป็นเอกสำรจดหมำยเหตุของบุคคลส ำคัญบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แม้ว่ำเป็นเอกสำรมำจำกภำยนอกแต่
มีเนื อหำตำมที่หน่วยงำนก ำหนดไว้หรือเกี่ยวข้องกับภำรกิจของหน่วยงำนจึงได้ก ำหนดให้ท ำกำร
รวบรวมหรือจัดหำเพื่อเก็บเป็นเอกสำรจดหมำยเหตุ 
 3. กำรจ ำแนกเอกสำรจดหมำยเหตุตำมรูปลักษณ์ ซึ่งถูกแบ่งเป็น 4 ประเภท 
  3.1. เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทลำยลักษณ์ (Textual Archives) ซึ่งเป็นเอกสำรที่
สื่อควำมหมำยด้วยลำยลักษณ์ทั งที่เป็นตัวเขียนหรือตัวพิมพ์ เช่น เอกสำรประชุม เอกสำรโต้ตอบ 
แผนงำน ฯลฯ 
  3.2. เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทโสตทัศน์หรือโสตทัศน์จดหมำยเหตุ  (Audio-
Visual Archives) เป็นเอกสำรที่สื่อควำมหมำยด้วยภำพหรือเสียง เช่น แถบบันทึกเสียง แถบ
บันทึกภำพ ฟิล์มภำพยนตร์ สไลด์ ฟิล์มเนกำตีฟ ฯลฯ 
  3.3. เอกสำรจดหมำยเหตุกรำฟิก (Cartographic Archives) เอกสำรประเภทนี ก็จะ
มีเช่น แผนที่แผนผัง พิมพ์เขียว แบบแปลน ฯลฯ 
  3.4. เอกสำรจดหมำยเหตุที่เป็นวัสดุอ่ำนด้วยคอมพิวเตอร์ (Machine-Readable 
Archives) ซึ่งเป็นเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทที่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรบันทึกข้อมูลและ
ค้นหำข้อมูลกลับมำใช้งำนเมื่อเวลำต้องกำร อย่ำงเช่น ซีดี วีซีดี ฯลฯ  

ดังนั นเอกสำรจดหมำยเหตุเป็นเอกสำรส ำคัญประเภทหนึ่งที่ เก็บรักษำข้อมูลอดีตไว้ใน
หลำกหลำยด้ำนและในสื่อหลำยประเภทอีกด้วย ซึ่งเมื่อมีกำรน ำข้อมูลเหล่ำนั นมำรวมกันก็จะสำมำรถ
แสดงให้เห็นถึงเรื่องรำว เหตุกำรณ์ ประวิติกำรพัฒนำ กำรเจริญก้ำวหน้ำต่ำง ๆ รวมถึงควำมรู้ต่ำง ๆ 
เกี่ยวกับวัฒนำธรรม ประเพณี ประสบกำรณ์ จนถึงควำมรู้เกี่ยวกับควำมเป็นอยู่ของคนในสังคมที่ได้
เกิดขึ นตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งคุณค่ำอย่ำงมหำศำลของเอกสำรจดหมำยเหตุสำมำรถถือได้ว่ำเป็น
มรดกทำงวัฒนธรรมที่ส ำคัญมำก ๆ อย่ำงหนึ่งต่อประเทศชำติและโลกที่ไม่สำมำรถน ำสิ่งใด ๆ มำใช้
ทดแทนได้หำกเกิดควำมสูญเสียขึ น 
 

2. คุณค่ำและควำมส ำคัญของภำพถ่ำย 

 เป็นที่ย้อมรับด้วยทั่วไปแล้วว่ำ “ภำพ” สำมำรถสื่อควำมหมำยให้เข้ำใจกันได้ดีและรวดเร็ว
กว่ำกำรพูด ดังภำษิตว่ำ “ภำพ ๆ เดียวสื่อควำมหมำยได้ดีกว่ำค ำพูดเป็นพันค ำ” (รัฐผล ไชยรัตย์, 
2536) ก็เพรำะว่ำภำษำพูดหำกใช้เพ่ือสื่อสำรให้เข้ำใจกันได้ดีก็เมื่อทั งสองฝ่ำยจะใช้ภำษำพูดและ
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ภำษำเขียนเดียวกันจึงสำมำรถท ำให้ทั งสองฝ่ำยเข้ำใจกันได้ แต่ส ำหรับภำพ ผู้คนทุกชนชำติสำมำรถ
ท ำควำมเข้ำใจกันได้อย่ำงดีและทันที่ในเวลำได้พบเห็นภำพ จึงท ำให้ภำพถูกน ำมำใช้แทนภำษำเขียน
หรือตัวอักษรในทั่วโลกดังเห็นที่สนำมบิน หรือสนำมกีฬำ เป็นต้น ก็เพรำะว่ำภำพเป็นภำษำสำกล 
(International Language) และมีควำมแท้จริงใน 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่เหมือนจริง รูปแบบที่ใช้
ลักษณ์ รูปแบบที่เป็นนำมธรรม (ปิยกุล เลำห์วัณย์ศิริ, 2532)  
 1. รูปแบบที่เหมือนจริง เป็นรูปแบบที่สร้ำงควำมเข้ำใจ้กับภำพถ่ำยได้ง่ำยอย่ำงตรงไปตรงมำ
และเมื่อผู้ใดได้เห็นภำพก็จะเข้ำใจถึงควำมหมำยของภำพถ่ำยได้ทันที่ แม้ว่ำคนดูจะเป็นชำติใด ใช้
ภำษำใด มีพื นฐำนที่ต่ำงกันในกำรศึกษำ อำยุ วัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อมก็ตำม 
 2. รูปแบบที่ใช้ลักษณ์ เป็นรูปแบบที่เข้ำใจได้ยำกกว่ำรูปแบบที่เหมือนจริง เนื่องจำกใจควำม
ของภำพไม่ได้บอกตรงไปตรงมำแก่ผู้ดู ซึ่งหำกผู้คนที่เห็นภำพไม่มีประสบกำรณ์ที่เข้ำใจภำพหรือไม่
สำมำรถในกำรแปลควำมหมำยของภำพได้ ก็จะท ำให้ผู้คนทีเห็นภำพไม่สำมำรถเข้ำใจถึงควำมหมำย
ของภำพในลักษณะประเภทนี ได้ เช่น หำกเป็นคนที่ไม่ได้นับถือศำสนำพุทธ พวกเขำอำจจะไม่ทรำบถึง
ธงของศำสนำพุทธนั นเอง 
 3. รูปแบบที่เป็นนำมธรรม เป็นรูปแบบที่สื่อควำมหมำยของภำพด้วยกำรแสดงเนื อหำที่เป็น
ใจควำมของภำพจนกำรท ำให้เกิดควำมรู้สึกโดยไม่ได้มุ่งแน่นในเรื่องควำมเป็นจริง แต่เป็นกำรใช้
องค์ประกอบแบบศิลปะเพ่ือแสดงถึงควำมหมำย บำงครั งภำพในรูปแบบนี อำจจะไม่มีควำมหมำยแต่
เมื่อได้พบเห็นกับภำพนั น ๆ ก็จะท ำให้ผู้คนที่ได้เห็นภำพเกิดควำมเข้ำใจหรือควำมรู้สึกอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งขึ นมำ เช่น แสงสีฟ้ำก็จะท ำให้คนดูนึกถึงฟ้ำที่สดใส เป็นต้น เพรำะฉะนั น รูปแบบทั ง 3 รูปแบบนี  
มีแต่รูปแบบที่เหมือนจริงที่สำมำรถสร้ำงควำมเข้ำใจให้ผู้คนที่ได้เห็นภำพง่ำยที่สุด เนื่องจำกอีก 2 
รูปแบบเช่น รูปแบบที่ใช้ลักษณ์ และรูปแบบที่เป็นนำมธรรม ผู้คนที่ได้เห็นภำพต้องมีประสบกำรณ์
และมีควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจถึงภำพในรูปแบบทั งสองรูปแบบมิฉะนั นพวกเขำก็จะไม่สำมำรถสื่อถึง
ควำมหมำยของภำพใน 2 รูปแบบนี ได้ด้วยถูกต้อง 

ภำพถ่ำยเกิดขึ นมำจำกควำมเป็นจริง (Reality) ซึ่งสำมำรถสร้ำงให้เกิดคุณค่ำในด้ำนควำม
เป็นจริงทั งกับภำพตนเองและคุณค่ำให้แก่ผู้อ่ืนอีกด้วย เนื่องจำกคุณค่ำเฉพำะตัวอย่ำงเป็นอิสระท ำให้
ภำพถ่ำยสร้ำงให้เกิด อำรมณ์ ควำมรู้สึก พร้อมกับทัศนในกำรคิดต่ำง ๆ แก่ผู้ที่ได้พบเห็นกับภำพถ่ำย 
เพรำะฉะนั นภำพถ่ำยไม่ได้บ่งบอกถึงควำมเป็นจริงเท่ำนั นแต่ยังสำมำรถสร้ำงสรรค์ควำมเป็นจริงแก่
มนุษย์ได้อีกด้วย สำมำรถอธิบำยควำมหมำยขึ นใหม่ได้หรือเน้นย  ำควำมเป็นจริงที่น ำเสนอได้ แล้วสิ่ง
นั นก็จะกลำยเป็นส่วนหนึ่งของควำมเป็นจริงได้ด้วยเช่นกัน (รัฐผล ไชยรัตย์, 2536) 

ภำพถ่ำยเหมือนกับสถำนโสเภณีท่ีไม่มีแม้แต่ก ำแพงมำปิดบัง (The Brothel-without-walls) 
ก็คือเหมือนอำชีพโสเภณีที่ต้องอยู่คู่กันกับสังคมมนุษย์มำตลอดนั นเอง แม้ว่ำจะอยู่ในกำรเกิดภำวะ
สงครำม หรือปัญหำใด ๆ ที่ขึ นมำในสังคมก็ตำม จึงภำพถ่ำยก็เช่นกันคือยังคงอยู่ ด้วยกันเสมอกับ
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สังคมมนุษย์เพรำะแต่ควำมต้องกำรของมนุษย์รวมทั งในกำรที่จะเพ่ิมจิตนำกำรของผู้คนในสัดส่วนที่
เป็น mass-producted นั นเอง จึงกลำยกันกับภำพถ่ำยที่เป็นควำมฝันที่ผู้คนสำมำรถซ่ือได้ สำมำรถที่
จะสัมผัสได้ เนื่องจำกเหตุผลเหล่ำนี จึงเป็นคุณสมบัติที่ท ำให้ภำพถ่ำยมีลักษณะเป็นสื่อที่มีอิทธิผล 
ดังต่อไปนี  

1. ภำพถ่ำยสำมำรถให้ควำมเหมือนจริง เพรำะฉะนั นภำพถ่ำยจึงสำมำรถสร้ำงสรรค์ควำม
เชื่อถือแก่ผู้คนได้เป็นอย่ำงดี 

2. ภำพถ่ำยสำมำรถสื่อควำมหมำยในด้ำนกำรสื่อสำรได้รวดเร็ว เมื่องมองเห็นภำพถ่ำยจะเกิด
ควำมเข้ำใจได้ทันที่ ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องมีกำรอ่ำน หรือกำรตีควำมหมำยจำกตัวหนังสือใด ๆ 

3. ภำพถ่ำยเป็นภำษำสำกล เพรำะผู้คนสำมำรถเข้ำใจเรื่องรำวในภำพถ่ำยได้ด้วยกำรแค่
มองเห็นภำพเท่ำนั น แม้ว่ำผู้คนเหล่ำนั นเป็นสัญชำติที่ต่ำงกัน ใช้ภำษำที่ต่ำงกัน รวมกระทั งผู้ไม่รู้
หนังสือด้วย 

4. ภำพถ่ำยสำมำรถสร้ำงเหตุกำรณ์ที่เป็นภำพนิ่งได้อย่ำงดี 
5. ภำพถ่ำยสำมำรถน ำเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ นในสถำนที่ใดสถำที่หนึ่งไปแสดงหรือเสนอให้คนอ่ืน

พบเห็นในสถำนที่อ่ืน ๆ ได้ทุกท่ี  
จึงถือได้ว่ำ ภำพถ่ำยเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่สำมำรถน ำมำใช้เป็นตัวแทนในกำรสื่อสำรได้เป็น

อย่ำงดี เนื่องจำกภำพถ่ำยสำมำรถสื่อควำมหมำยได้ด้วยตัวเองจึงเมื่อมีผู้คนได้เห็นภำพถ่ำยก็จะสร้ำง
ให้เกิดควำมรู้สึกผูกพันธ์หรือใกล้ชิดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทุกชิ นส่วนของภำพถ่ำยแม้แต่คนหรือ
เหตุกำรณ์ที่อยู่ในภำพถ่ำยนั นก็ตำม และยังเชื่อว่ำสิ่งหลำยอย่ำงในภำพถ่ำยนั นเหมือนจริง เพรำะ
ภำพถ่ำยสำมำรถสร้ำงสภำพของสังคมในช่วงเวลำต่ำง ๆ ของอดีตให้ เกิดขึ นมำใหม่ได้  ซึ่ ง
ควำมสำมำรถพิเศษนี เป็นคุณสมบัติด้วยเฉพำะของสื่อประเภทนี  (Mcluhan, 1964)  

ในกำรศึกษำเกี่ยวกับประวัติศำสตร์ นักประวัติศำสตร์จะแบ่งหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์เป็น
ตัวบ่งชี ถึงเรื่องรำวหรือเหตุกำรณ์ในอดีตมำจนถึงปัจจุบันเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ หลักฐำนขั นปฐมภูมิ
หรือหลักฐำนชั นต้น (Primary Sources) และหลักฐำนขั นทุติยภูมิหรือหลักฐำนชั นรอง (Secondary 
Sources) โดยอยู่ในระหว่ำงสองกลุ่มใหญ่ ๆ นี  ภำพถ่ำย กับกำรใช้วิธีกำรในกำรบันทึกเสียงที่ถูกใช้
เพ่ือบันทึกเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ เป็นข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มหลักฐำนประวัติศำสตร์ขั นปฐมภูมิที่เป็นหลักฐำนที่
ไม่เป็นลำยลักษณ์อักษรซึ่งรวมถึง โบรำณวัตถุ โบรำณสถำน และศิลปวัตถุต่ำง ๆ เช่น เครื่องมือ
เครื่องใช้ ประติมำกรรม จิตรกรรม เป็นต้น ที่สำมำรถน ำเรื่องรำวอดีตมำสู้ปัจจุบัน  (วงเดือน       
นำรำสัจจ์ & ชมพูนุท นำคีรักษ์, 2551) คือสำมำรถฟ้ืนเรื่องรำวอดีตหรือจ ำลองเหตุกำรณ์ในอดีตให้
เกิดขึ นมำใหม่ได้อย่ำงถูกต้องสมบูรณ์แบบและน่ำเชื่อถือเพ่ือคนปัจจุบันได้เรียนรู้เข้ำใจเกี่ยวกับคนใน
อดีต (ปรำริชำติ น่วมอินทร์, 2551)  
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ภำพถ่ำย เป็นสื่อสำกลหรือเป็นภำษำเก่ำแก่ที่มีควำมหมำยทุกเวลำเมื่อได้พบเห็นซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงเรื่องรำว ควำมเป็นอยู่ที่เป็นกระจกเงำของชีวิต เป็นงำนศิลปะแบบวิทยำกำรจำกอดีตมำ
จนถึงปัจจุบันโดยท ำให้ผู้คนที่พบเห็นเกิดควำมรู้สึก ควำมเข้ำใจ ซึ่งบทบำทและคุณค่ำในหลำยด้ำน
ของภำพถ่ำยนั นสำมำรถสรุปได้ดังนี  (สุภำณี กอสุวรรณศิริ & สุมิตรำ ขันตยำลงกต, 2531)  

ก. เป็นสื่อให้ข้อมูลตำมควำมเป็นจริง (Information) 
ภำพถ่ำยจะสื่อใจควำมส ำคัญหรือควำมหมำยของภำพเพ่ืออธิบำยถึงเรื่องรำวหรือเหตุกำรณ์ที

จะเกิดขึ นหรือได้เกิดขึ นตำมข้อแท้จริงในช่วงเวลำนั น ๆ จะถูกน ำมำใช้ในหนังสือพิมพ์ หรือวำรสำรที่
ใช้ในกำรเสนอข่ำวหรือเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ รวมทั งภำพในกำรโฆษณำ กำรประชำสัมพันธ์ จนถึงกำรใช้ใน
กำรศึกษำซึ่งจะมีมุ่งหมำยท ำให้ผู้คนที่ได้พบเห็นสำมำรถเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจเพ่ิมมำกกว่ำกำรอ่ำน
หรือสร้ำงควำมเข้ำใจที่ชัดเจนขึ น 

ข. เป็นกำรบันทึกเรื่องรำวซ่ึงเป็นหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ (Recording) 
ภำพถ่ำยที่ได้บันทึกถึงเรื่องรำวต่ำง ๆ ในอดีต เช่นควำมเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม เหตุกำรณ์

ส ำคัญ บุคคลส ำคัญ ภำพวัด ประสำท รำชวัง หรือสถำนที่ต่ำง ๆ ซึ่งเป็นหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ที่
มีคุณค่ำซึ่งสำมำรถสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ศึกษำในแง่มุ่มต่ำง ๆ ได้ 
โดยเฉพำะในด้ำนประวัติศำสตร์ กำรพัฒนำของสังคมชำติ รวมทั งขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้คนใน
สังคมได้อีกด้วย 

ค. เป็นสื่อในแง่ของควำมบันเทิง (Entertainment) 
ภำพถ่ำยในลักษณะนี เป็นกำรแสดงควำมสวยงำม เช่น ภำพสถำนที่ ภำพบันทึกกำรท่องเทียว 

ภำพถ่ำยครอบครัว เรื่องรำวสนุกสนำนต่ำง ๆ รวมไปถึงกำรใช้เป็นสื่อโฆษณำประชำสัมพันธ์ โปสเตอร์
เชิญชวน นิตยสำร เป็นต้น ซึ่งรูปแบบของกำรใช้ก็จะใช้เพ่ือสื่อควำมหมำยเฉพำะในแง่ของควำม
บันเทิงเท่ำนั น 

ง. เป็นสื่อที่สะท้อนให้เห็นควำมรู้สึกแนวคิดของบุคคล (Self-expression) 
ภำพถ่ำยประเภทนี เป็นสื่อที่บ่งบอกถึงควำมพยำยำม ควำมรู้สึก แนวคิดของผู้ถ่ำยภำพที่

ต้องกำรสื่อให้ถึงผู้คนที่ได้เห็นภำพถ่ำยของพวกเขำ ซึ่งผู้ถ่ำยภำพจะน ำผู้ชมภำพของพวกเขำเข้ำไปอยู่
ในสถำนกำรณ์เดียวกันกับพวกเขำ ให้เกิดควำมรู้สึก ควำมคิดตำมมุมมองของภำพที่ผู้ถ่ำยภำพได้
บันทึกไว้ หำกภำพถ่ำยของพวกเขำไม่สำมำรถสื่อควำมหมำยที่พวกเขำต้องกำรได้ ผู้ถ่ำยภำพจะหำ
ต ำแหน่งอ่ืนในกำรถ่ำยหรือรอช่วงเวลำที่เหมำะสมส ำหรับกำรถ่ำยภำพนั น จึงเป็นกำรอำศัยกับควำม
พยำยำม ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์อย่ำงมำกจำกผู้ถ่ำยภำพเป็นพิเศษ 

จ. เป็นสื่อของกำรวิจัย (Discovery) 
กำรเข้ำมำมีบทบำทส ำคัญของภำพถ่ำยในด้ำนกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ รวมทั งในด้ำนต่ำง ๆ 

คือในเมื่อมนุษย์ไม่สำมำรถมองเห็นสิ่งเล็ก ๆ โดยตำเปล่ำได้ ซึ่งภำพถ่ำยได้กลำยเป็นตัวช่วยที่สำมำรถ
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บันทึกสิ่งที่ตำมนุษย์มองไม่เห็นนั นมำให้มนุษย์ได้เพ่ือน ำมำศึกษำค้นคว้ำหำต้นเหตุและหำวิธีกำรแก้ไข
ให้ถูกต้อง 

พยุง จอมพิทักษ์ เชื่อว่ำส ำหรับภำพถ่ำยนอกจำกที่สำมำรถใช้เป็นสื่อในกำรบันทึกเรื่องรำว
ต่ำง ๆ เกี่ยวกับอดีตกำลของสังคมมนุษย์แล้ว ภำพถ่ำยยังถูกใช้ในกำรบันทึกภำพส ำหรับกำรเก็บรักษำ
ไว้เพ่ือเป็นพยำนหลักฐำนทำงด้ำนประวัติศำสตร์ได้อีกด้วย เนื่องจำกภำพถ่ำยเป็นพยำนหลักฐำน
ส ำหรับกำรอ้ำงอิงที่แน่นอน สำมำรถเชื่อถือได้กว่ำกำรพูดหรือกำรเขียนเอำไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร จึง
ท ำให้กำรศึกษำเรื่องรำวในอดีตที่ยังไม่มีภำพถ่ำยส ำหรับกำรศึกษำต้องน ำภำพเขียนภำพวำดในแต่ละ
สมัยมำศึกษำท ำให้เกิดเป็นองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ ได้ดีขึ น พร้อมทั งรู้ถึงควำมแตกต่ำงกันต่ำง ๆ ของยุค  
นั น ๆ ได้อย่ำงกว้ำงขวำงขึ นอีกด้วย (พยุง จอมพิทักษ์, 2514)  
 ณรงค์ สมพงษ์ ได้อธิบำยถึงควำมส ำคัญของภำพถ่ำย (ณรงศ์ สมพงษ์, 2531) ด้งนี   

1. ภำพถ่ำยช่วยในกำรสื่อควำมหมำย (Communicate) และใจควำมของภำพให้ผู้ดู ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่สำมำรถใช้เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในเรื่องรำวต่ำง ๆ ได้  เช่นเพ่ือกำรบ่งบอกข่ำวสำร หรือส่ง
ข่ำวสำรทั งในหน้ำหนังสือพิมพ์ หรือในรูปของโปสเตอร์ ฯลฯ 

2. ภำพถ่ำยสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรศึกษำวิจัยและและงำนวิชำกำรได้ เนื่องจำก
ค ำพูดหรือตัวหนังสือมีลักษณะเป็นนำมธรรมมำกซึ่งท ำให้ผู้เรียนหรือผู้คนทั่วไปรับรู้ถึงควำมเข้ำใจ ได้
ช้ำ เพรำะฉะนั นท ำให้กำรใช้ภำพถ่ำยสำมำรถช่วยเปลี่ยนแปลงเนื อหำให้อยู่ในรูปของรูปแบบที่เหมือน
จริงซึ่งผู้คนก็จะเข้ำใจได้ง่ำยกว่ำกำรบรรยำยหรืออ่ำนเพียงอย่ำงเดียว 

3. ภำพถ่ำยสร้ำงประโยชน์ทำงด้ำนกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัย เช่น นักศึกษำวิจัยหรือ
นักวิทยำศำสตร์สำมำรถน ำภำพขยำยส่วน (Macro Photography) ร่วมทั งประเภทภำพถ่ำยจำก
กล้องจุลทรรศน์ (Microphotography) ไปท ำกำรศึกษำวิจัยสิ่งต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น 
กำรศึกษำภำพส่วนประกอบของพืชและสัตว์ขนำดเล็ก หรือเซลล์เนื อเยื่อของพืชและสัตว์ ยิ่งกว่ำนี ก็ยัง
มีกำรน ำฟิล์มอินฟรำเรด (Infrared) มำใช้เพ่ือศึกษำวิจัยในเรื่องปริมำณควำมหนำแน่นของป่ำไม้บน
พื นผิวโลกอีกด้วย ฯลฯ 

4. ภำพถ่ำยสำมำรถน ำไปใช้ในกำรประกอบอำชีพถ่ำยภำพได้ ผู้ที่มีควำมรู้ที่ดีในกำรถ่ำยภำพ
ก็จะสำมำรถน ำควำมรู้นั นไปใช้เพ่ือกำรประกอบอำชีพแบบอิสระ หรือท ำงำนเป็นผู้เชี่ยวชำญในเรื่อง
ถ่ำยภำพส ำหรับบริษัทต่ำง ๆ ได้ 

5. ภำพถ่ำยถูกน ำมำใช้กับเอกสำรส ำคัญ เช่น บัตรประชำชน รวมถึงหนังสือเดินทำง 
เนื่องจำกภำพถ่ำยสำมำรถบ่งบอกรูปพรรณสัณฐำนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้อย่ำงดี จึงเป็นหลักฐำน
ที่สำมำรถปลอมแปลงได้ยำก 
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6. กำรถ่ำยภำพเป็นกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะรูปแบบหนึ่ง เนื่องจำกผู้ถ่ำยภำพได้น ำควำมรู้
ทำงด้ำนต่ำง ๆ มีทั งด้ำนวิทยำศำสตร์ ควำมรู้ทำงด้ำนศิลปะ จนกระทั งประสบกำรณ์ของตน มำใช้เพื่อ
สร้ำงเป็นงำนศิลปะภำพถ่ำยขึ นมำ 

7. ภำพถ่ำยเป็นพยำนหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์อย่ำงมีคุณค่ำ เพรำะเรื่องรำวในอดีตหลำย
อย่ำงที่ผ่ำนมำนั นถูกบันทึกไว้กับภำพถ่ำย 

8. ภำพถ่ำยสำมำรถน ำมำใช้ในด้ำนกำรค้ำพิเศษกำรใช้เพ่ือกำรโฆษณำต่ำง ๆ เพ่ือเผยแพร่
สินค้ำของบริษัทให้รู้ถึงผู้คนอย่ำงแพร่หลำยและท ำให้ผู้คนติดใจกับสินค้ำที่พวกเขำได้ดู 

9. ผู้ถ่ำยภำพที่ชอบถ่ำยภำพเพ่ือควำมสนุกสนำนหรือใช้กำรถ่ำยภำพเป็นงำนอดิเรก ก็จะมี
ควำมสุขและเพลิดเพลินใจกับภำพถ่ำยที่ได้ตัวเองได้สร้ำงขึ นมำ 

10. พื นฐำนที่เป็นองค์ควำมรู้ในกำรถ่ำยภำพจะช่วยต่อยอดองค์ควำมรู้ในกำรศึกษำด้ำน
ภำพยนตร์รวมทั งกำรผลิตรำยกำรส ำหรับโทรทัศน์ 

สนั่น ปัทมะทิน ได้อธิบำยเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพำะที่เป็นประโยชน์ของภำพถ่ำยใน 5 
ประกำร (สนั่น ปันมะทิน, 2516) ดังนี  
 1. ภำพถ่ำยสำมำรถให้ควำมเหมือนจริงได้อย่ำงสมบูรณ์ หำกภำพถ่ำนนั นไม่ได้ถูกน ำไปผ่ำน
กระบวนกำรปรับแต่งในส่วนใด ๆ ภำพถ่ำยนั นก็รักษำควำมเป็นจริงของต้นฉบับได้มำกขึ น และเมื่อ
เทียบกันกับภำพวำดหรือภำพเขียนก็จะท ำให้ภำพถ่ำยมีควำมเหมือนจริงอย่ำงสมบูรณ์กว่ำ 
 2. ภำพถ่ำยสำมำรถถ่ำยทอดเกี่ยวกับรำยละเอียด (Detail) ของวัตถุหรือสิ่งใด ๆ ที่ผู้คน
ต้องกำรบันทึกนั นได้ดีกว่ำสื่ออย่ำงอ่ืน เพรำะภำพวำดหรือภำพเขียนไม่สำมำรถถ่ำยทอดส่วนที่เป็ น
รำยละเอียดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ละเอียดเท่ำกับภำพถ่ำย 
 3. ภำพถ่ำยมีส่วนที่เป็นสีลดหลั่น (Gradation of Tone) ซึ่งลักษณะเฉพำะนี สำมำรถเห็นได้
ทั งในภำพถ่ำยแบบขำวด ำเนื่องจำกส่วนของภำพจะมีขำวสุดจนถึงด ำสุดที่จะยำกในกำรท ำส ำหรับ
ภำพวำดหรือภำพเขียน 
 4. ภำพถ่ำยสำมำรถสร้ำงภำพนิ่งหรือท ำให้กำรเคลื่อนไหวหยุดนิ่งได้ (ท ำให้กำรเคลื่อนไหว
หยุดตรึงได้) ทุกช่วงเวลำ แล้วหำกน ำวิธีกำรในกำรวำดหรือเขียนมำประยุกต์ใช้ก็สำมำรถใช้แค่กำรจ ำ
เพ่ือสร้ำงภำพนิ่งขึ นมำจึงท ำให้ควำมเป็นจริงไม่สมบูรณ์เท่ำกับภำพถ่ำย 
 5. ภำพถ่ำยสำมำรถบันทึกเหตุกำรณ์ที่ได้เกิดขึ นให้ปรำกฏอยู่อย่ำงถำวร ต่ำงจำกตำของผู้คน
เมื่อเห็นเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งก็จะใช้วิธีกำรจ ำเพ่ือเก็บเหตุกำรณ์นั นไว้และเมื่อเหตุกำรณ์นั นผ่ำน
ไปก็จะไม่สำมำรถปรำกฏเหตุกำรณ์ที่ได้เกิดขึ นจริงนั นมำให้เห็นซ  ำอีกครั งได้ 
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3. คุณค่ำและควำมส ำคัญของเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 

 ภำพถ่ำยถูกประเมินคุณค่ำและถือว่ำเป็นเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทหนึ่งที่สำมำรถน ำไปใช้
อ้ำงอิงส ำหรับกำรศึกษำวิจัยในมุมมองอย่ำงกว้ำงขวำงและมีประสิทธิภำพเนื่องจำกสื่อประเภทนี 
สำมำรถน ำไปใช้เป็นประจักษ์พยำนได้ (ส ำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ) เหตุผลนี ท ำให้เอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพ เป็นเอกสำรประเภทหนึ่งที่ได้รับกำรนิยมและให้ควำมสนใจมำกจำกผู้เข้ำ
ไปใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุที่หอจดหมำยเหตุ เพรำะฉะนั นกำรอนุรักษ์ให้เอกสำรประเภทนี มี
อำยุที่ยั่งยืนไปได้คือกำรน ำท ำส ำเนำภำพถ่ำยจำกเอกสำรต้นฉบับและน ำส ำเนำภำพถ่ำยไปให้บริกำร
แล้วน ำภำพถ่ำยต้นฉบับไปเก็บรักษำไว้ (ส ำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ, 2551)  

วิศปัตย์ ชัยช่วย และ ยศัสวิน บุญช่วย ได้ให้ควำมส ำคัญและถือว่ำภำพถ่ำยเป็นเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทโสตทัศน์จดหมำยเหตุซึ่งเอกสำรประเภทนี จะช่วยในกำรเสริมให้กลุ่มเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทเดียวกันมีเนื อหำสมบูรณ์ยิ่งขึ นและยังเป็นเอกสำรที่สำมำรถสะท้อนให้เห็นถึง
ข้อมูลต่ำง ๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร สถำบัน จนถึงควำมเป็นอยู่ของผู้คนในยุคนั น ๆ อีกด้วย (วิศปัตย์ ชัย
ช่วย & ยศัสวิน บุญช่วย, 2551) เช่นเดียวกันภำพถ่ำยก็ยังถือว่ำเป็นเอกสำรประเภทหนึ่งที่สำมำรถ
แสดงให้รู้ถึงเรื่องรำวต่ำง ๆ ที่เกิดขึ นในสังคมประจ ำวัน เนื่องจำกผู้คนในสังคมสำมำรถใช้ภำพถ่ำยเพ่ือ
กำรสื่อสำรในหลำยมุมมองตำมบริบทหรือควำมต้องกำรของพวกเขำได้ จนถึงกำรน ำไปใช้เพ่ือเป็น
หลักฐำนอ้ำงอินที่สำมำรถแสดงให้เห็นถึงเรื่องรำวในอดีต ปัจจุบัน และอนำคตอีกด้วย  (ปฐมพงศ์ 
จ ำนงค์ลำภ, 2554)  

ภำพถ่ำยเป็นทรัพยำกรจดหมำยเหตุที่มีกำรนิยมจำกผู้คนที่ได้เข้ำไปใช้บริกำรเอกสำร
จดหมำยเหตุที่หอจดหมำยเหตุเป็นอันดับต้น ๆ แต่กลับเป็นทรัพยำกรที่หอจดหมำยเหตุจะไม่ค่อย
จัดหำ (Acquisition) ส ำหรับหอจดหมำยเหตุเท่ำไร เนื่องจำกผู้ที่เป็นเจ้ำของมีควำมประสงค์ในกำร
จัดเก็บรักษำโดยตัวเองมำกกว่ำจึงท ำให้ผลในที่สุดภำพถ่ำยเหล่ำนั นก็อำจจะสูญหำย หรือถูกท ำลำยไป
ด้วยควำมตั งใจและไม่ได้ตั งใจ (วิศปัตย์ ชัยช่วย & ยศัสวิน บุญช่วย, 2551) 

ดังนั นเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ เป็นเอกสำรจดหมำยเหตุที่ผู้คนนิยมใช้ในอันดับ   
ต้น ๆ ในหอจดหมำยเหตุ เนื่องจำกคุณค่ำอย่ำงยิ่งของเอกสำรประเภทนี ซึ่งสำมำรถบ่งบอกเกี่ยวกับ
เรื่องรำวในอดีตได้ และเป็นสื่อที่สำมำรถสร้ำงควำมเข้ำใจอย่ำงดีและรวดเร็วกว่ำกำรพูดและเขียน 
โดยส่วนใหญ่เอกสำรประเภทนี จะน ำไปใช้เพ่ือกำรอ้ำงอิงและสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือวิจัยใน
กำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
 3.1. ประเภทไฟล์ข้อมูลภำพถ่ำยดิจิทัล 

อรวินท์ เมฆวิรุณ และ วศิน เพ่ิมทรัพย์ ได้อธิบำยว่ำ วิธีกำรในกำรบันทึกข้อมูลในกล้อง
บันทึกข้อมูลภำพดิจิทัลจะอยู่ในรูปแบบเป็น JPEG แต่เมื่อมีกำรน ำกล้องดิจิทัลที่มีควำมสมำรถในกำร
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บันทึกระดับสูงตั งแต่ 2 - 3 เมกกะพิกเซลขึ นไปก็จะสำมำรถบันทึกข้อมูลในรูปแบบ 3 ประเภท
ด้วยกัน คือไฟล์ประเภท RAW, TIFF และ JPEG ซึ่งไฟล์แต่ละประเภทก็จะมีควำมส ำคัญและ
คุณสมบัติเฉพำะตัวส ำหรับงำนหลำยอย่ำงที่แตกต่ำงกันไป 

ส ำหรับไฟล์ประเภท RAW จะมีอยู่เฉพำะกล้องที่สำมำรถบันทึกข้อมูลในระดับสูง เมื่อมีกำร
บันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ประเภท RAW ก็จะเป็นกำรบันทึกข้อมูลดิบที่กล้องบันทึกภำพได้รับจำกตัวรับ
ภำพของกล้องจริงและไม่ได้ผ่ำนกำรปรับใด ๆ ของหน่วยประมวลผลของกล้อง ซึ่งท ำให้ภำพที่ได้มำมี
ขนำดไม่ใหญ่มำก ในเมื่อมีกำรน ำไฟล์ประเภทนี ไปเปิดใช้งำนผู้ใช้สำมำรถใช้ได้แค่โปรแกรมที่มีมำกับ
กล้องเท่ำนั นจึงไม่สำมำรถน ำโปรแกรมทั่วไปมำเปิดไฟล์ประเภทนี ได้ (อรวินท์ เมฆำวิรุณ & วศิน เพ่ิม
ทรัพย์, 2546)  

ไฟล์ TIFF เป็นประเภทไฟล์ที่บันทึกข้อมูลภำพผ่ำนกำรบีบอัดที่ไม่สูญเสียข้อมูลซึ่งเป็นกำร
แทนค่ำข้อมูลสีที่ซ  ำกันด้วยกำรใช้รหัสเพ่ือไม่ให้ซ  ำซ้อนและมีขนำดข้อมูลที่ไม่ใหญ่นักซึ่งง่ำยต่อกำร
จัดเก็บ แล้วเมื่อมีกำรน ำไปเปิดใช้งำนโดยโปรแกรมตำกแต่งข้อมูลภำพ ค่ำที่แทนสีไม่ให้ซ  ำกันนั นก็
แปลงเป็นข้อมูลเดิมของภำพ ไฟล์ประเภท TIFF นี มีขนำดใหญ่กว่ำ RAW เนื่องจำกไฟล์ประเภทนี ถูก
ประมวลผลโดยโปรแกรมของกล้องมำแล้ว เช่น กำรให้ค่ำสีในแต่ละพิกเซล กำรปรับแต่งสี White 
Balance และประเด็นอื่น ๆ ควำมสะดวกของไฟล์ TIFF นี คือสำมำรถเปิดใช้งำนด้วยโปรแกรมตกแต่ง
ภำพทั่วไปได้ (TIFF Revision 5.0)  

ไฟล์ JPEG เป็นไฟล์ทีใช้วิธีกำรในกำรบีบอัดข้อมูลแบบสูญเสียข้อมูลซึ่งมีกำรนิยมใช้มำกใน
กล้องดิจิทัลเนื่องจำกสำมำรถเลือกระดับควำมละเอียของภำพได้หลำยระดับจึงท ำให้ขนำดของภำพ
เล็กประหยัดพื นที่ในกำรจัดเก็บ ไฟล์ JPEG ใช้กำรบีบอัดภำพโดยตัดออกข้อมูลที่ไม่ส ำคัญซึ่งเป็น
ข้อมูลที่ตำของมนุษย์ไม่สำมำรถแยกออกได้ และท ำกำรค ำนวณควำมยำวรวมทั งควำมละเอียดเพ่ือ
บันทึกข้อมูลซึ่งเป็นไปตำมกำรก ำหนดของผู้ใช้ กำรบันทึกไฟล์ JPEG ตำมแบบบีบอัดน้อย (กำรบันทึก
ระดับต้น ๆ) จะท ำให้ไฟล์ภำพที่ได้บันทึกนั นเหมือนควำมเป็นจริงมำกแต่มีขนำดเล็กกว่ำหลำยเท่ำและ
หำกเลือกกำรบันทึกแบบบีบอัดมำก (กำรบันทึกในระดับล่ำง ๆ) จะท ำให้ภำพมีขนำดเล็กเกินไปจึงไม่
เหมำะต่อกำรน ำไปท ำกำรพิมพ์บนเอกสำรประเภทกระดำษ (อรวินท์ เมฆำวิรุณ & วศิน เพ่ิมทรัพย์, 
2546) 

เนื่องจำกคุณสมบัติที่ต่ำงกันของแต่ละประเภทไฟล์ท ำให้กำรเข้ำใจถึงผลในกำรใช้แต่ละไฟล์
นั นเป็นเรื่องที่จ ำเป็นมำก เช่นไฟล์ประเภท JPEG เมื่อมีกำรบันทึกไฟล์เกิดขึ นคุณภำพหรือควำม
ละเอียดของภำพก็จะลดลงไปในทุก ๆ ครั ง ดังนั นกำรแก้ไขไฟล์ประเภทนี ไม่ควรท ำหลำยครั ง แม้ว่ำ
จะเป็นแบบนั นไฟล์ JPEG ยังเหมำะในกำรน ำไปใช้งำนส ำหรับกำรแสดงบนจอคอมพิวเตอร์หรือบน
เครื่องข่ำยอินเทอร์เน็ตเพรำะขนำดเล็กของไฟล์ ส่วนไฟล์ประเภท RAW และ TIFF เป็นไฟล์ที่เหมำะ
ที่สุดส ำหรับกำรใช้บันทึกข้อมูลหรือน ำไปใช้ในกำรพิมพ์ต่ำง ๆ  
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 3.2. ปัญหำและทำงออกส ำหรับเอกสำรดจดหมำแหตุประเภทภำพ 
กำรเก็บรักษำเอกสำรจดหมำยเหตุที่มีควำมเป็นต้นฉบับและมีเพียงหนึ่งเดียวเป็นหัวใจส ำคัญ

ของงำนจดหมำยเหตุ และเมื่อเอกสำรจดหมำยเหตุอยู่ในรูปแบบดิจิทัลปัญหำที่ต้องเผชิญหน้ำคือสื่อ
ประเภทนี สำมำรถน ำไปท ำซ  ำได้ด้วยไม่จ ำกัดจ ำนวน และสำมำรถน ำไปท ำกำรแก้ไขด้วยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่ำง ๆ จึงท ำให้กำรจัดเก็บรักษำและกำรเผยแพร่สื่อดิจิทัลเป็นเรื่องที่ลังเลใจต่อ          
นักจดหมำยเหตุ ยิ่งกว่ำนั นแม้ว่ำพวกเขำจะมีควำมสำมำรถในกำรแปลงสภำพภำพถ่ำยต้นฉบับให้อยู่
ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลได้ หรือสำมำรถลงทุนงบประมำณเพ่ือซื อระบบจัดเก็บ (storage) และจัดท ำ
เว็บไซต์ส ำหรับเผยแพร่ภำพถ่ำยดิจิทัลได้ก็ตำม แต่หอจดหมำยเหตุหลำยแห่งก็ลังเลใจที่จะเผยแพร่
ภำพถ่ำยเหล่ำนี ผ่ำนทำงเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เนื่องจำกกลัวว่ำภำพถ่ำยที่ได้รับกำรเผยแพร่จะถูก
น ำไปดัดแปลง หรือใช้ซ  ำในทำงที่ไม่เหมำะสมซึ่งส่งผลให้ภำพถ่ำยต้นฉบับสูญเสียควำมน่ำเชื่อถือได้นั น 
วิธีกำรส ำหรับแก้ไขปัญหำดังกล่ำวท ำให้หอจดหมำยเหตุบำงแห่งจึงเลือกกำรให้บริกำรภำพถ่ำยดิจิทัล
ของตนเฉพำะห้องให้บริกำรภำยใต้เงื่อนไขกำรใช้งำนที่เคร่งครัด อย่ำงไรก็ดียังมีทำงออกในกำรรักษำ
ควำมเป็นต้นฉบับของภำพถ่ำยดิจิทัลรวมถึงกำรใช้งำนของสื่อประเภทนี ในฐำนะเอกสำรลำยลักษณ์
อักษรได้โดยอำศัย “เมทำดำทำ” (Metadata) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้ก ำกับและอธิบำยรำยละเอียดของ
ข้อมูล (สิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี, 2016) นอกจำกกำรใช้เมทำดำทำแล้ว ทำงออกที่สำมำรถน ำมำใช้
เพ่ือป้องกันกำรแก้ไขหรือกำรน ำภำพไปท ำกำรตัดแปลง ท ำซ  ำ คือวิธีกำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับสื่อ
ต้นฉบับซึ่งกำรป้องกันลิขสิทธิ์หรือรักษำควำมเป็นเจ้ำของเอกสำรต้นฉบับโดยวิธีกำรนี เป็นที่นิยมมำก
ส ำหรับปัจจุบัน เนื่องจำกเป็นวิธีกำรในกำรน ำสื่อต้นฉบับมำลงสัญลักษณ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพ่ือสื่อถึง
ควำมเป็นเจ้ำของของผลงำนหรือสื่อต้นฉบับได้อย่ำงทันที่เมื่อผู้คนได้พบเห็น ยิ่งกว่ำนี กำรลงลำยน  ำ
ดิจิทัลกับสื่อต้นฉบับสำมำรถท ำได้ 2 แบบคือกับแบบลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็น (Visible Digital 
Watermark) และลำยน ำดิจิทัลที่มองไม่เห็น (Invisible Digital Watermark) (ทองปำน สุขเสมอ, 
ก ำธร สำรวรรณ, จันทิมำ พลพินิจ & อุมำภรณ์ สำยแสงจันทร์)  

ส ำหรับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ ปัญหำที่ต้องเผชิญหน้ำของสื่อสื่อดิจิทัลประเภทนี 
คือกำรสำมำรถน ำไปท ำซ  ำหรือท ำกำรแก้ไขได้โดยโปรแกรมดัดแปลงต่ำง ๆ จึงส่งผลท ำให้สื่อประเภท
นี พบกับปัญหำกำรละเมิดลิขสิทธิ์อย่ำงง่ำยได้ เพรำะสำรเหตุนี ท ำให้กำรละเมิดเรื่องลิขสิทธิ์หรือกำร
แสดงสิทธิควำมเป็นเจ้ำของกลำยเป็นปัญหำใหญ่ส ำหรับสมัยกำลดิจิทัล วิธีกำรที่สำมำรถแก้ไขปัญหำ
นี ได้ก็คือกำรใช้วิธีกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ เพรำะวิธีกำรนี 
เปรียบเสมือนกำรน ำสัญลักษณ์ใดสัญลักษณ์หนึ่งของผู้ที่เป็นเจ้ำของไปลงในสื่อดิจิทัลที่เป็นเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพเพ่ือแสดงให้ทรำบถึงควำมเป็นเจ้ำของของหรือแหล่งที่มำของสื่อที่ได้
เผยแพร่ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตนั น 
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4. ควำมส ำคัญของกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์เอกสำรจดหมำยเหตุ 

 1. ควำมส ำคัญของกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 
 เอกสำรจดหมำยเหตุถือได้ว่ำเป็นเอกสำรที่เก็บรักษำข้อมูลที่มีคุณค่ำต่ำง ๆ ไว้ ซึ่งสำมำรถ  
บ่งบอกให้เห็นถึงกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนในอดีตได้อย่ำงดีและมีประสิทธิภำพ พร้อมทั งสำมำรถ
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และควำมน่ำเชื่อถือขององค์กรต่อบุคคลทั งภำพในและภำพนอกได้อีกด้วย
เช่นกันซึ่งกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจนั นจะต้องอำศัยอยู่กับกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ของ          
หอจดหมำยเหตุ และประกอบไปด้วย 5 ด้ำน (วรำรักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์, 2554) ดังนี  
 1. ด้ำนกำรศึกษำ ค้นคว้ำและวิจัย เป็นตัวกลำงในกำรน ำเอกสำรจดหมำยเหตุออกเผยแพร่
แก่ผู้สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำ ค้นคว้ำวิจัย เพ่ือองค์ควำมรู้ใหม่และกำรต่อ
ยอดองค์ควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นและกำรพัฒนำประเทศ 
 2. ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ท ำให้เกิดกำรถ่ำยทอดศิลปวัฒธรรมของท้องถิ่น 
 3. ด้ำนกำรสื่อสำร เป็นตัวกลำงในกำรน ำข้อมูลข่ำวสำรและสำรสนเทศเผยแพร่สู้ประชำชน 
ท ำให้เกิดกำรสื่อสำรทั งในสังคมเมืองและสังคมท้องถิ่น 
 4. ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ ช่วยสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่บุคคลต่ำง ๆ อย่ำงถูกต้องจำก
กำรเผยแพร่ข้อมูลนโยบำย กำรด ำเนินงำน และกิจกรรมต่ำง ๆ ของหน่วยงำน 
 5. ด้ำนภำพลักษณ์ของหน่วยงำน เพ่ือให้มีทัศนคติและภำพลักษณ์ที่ดีแก่ชุมชน 
  
 2. รูปแบบของกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 
 วิธีกำรในกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์เอกสำรจดหมำยเหตุสำมำรถท ำได้โดยหลำยรูปแบบ
ดังนี  (วรำรักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์, 2554; สมสรวง พฤติกุล, 2547)  
 2.1. กำรจัดแสดงนิทรรศกำร เป็นกำรน ำเอกสำรจดหมำยเหตุที่มีอยู่มำแนะน ำหรือเสนอให้
กลุ่มเป้ำหมำยได้ทรำบเพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมสนใจและอยำกมำใช้เอกสำรจดหมำยเหตุ
หรือให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงำนจดหมำยเหตุที่มีคุณค่ำ โดยทั่วไปหน่วยงำนจดหมำยเหตุ
จะจัดนิทรรศกำร 2 ประเภทคือ 

2.1.1. ประเภทที่หนึ่งเป็นนิทรรศกำรถำวร ซึ่งเป็นกำรจัดแสดงระยะยำว (ไม่ควร
เกิน 3 ปี) โดยจะจัดแสดงถึงประวัติและภำรกิจของหน่วยงำนจดหมำยเหตุ ห้องที่ใช้จัดแสดง
นิทรรศกำรถำวรเป็นห้องข้ำงในหอจดหมำยเหตุ 

2.1.2. ประเภทที่สองเป็นนิทรรศกำรชั่วครำว ซึ่งเป็นกำรจัดแสดงระยะสั นตำมวำร
ส ำคัญของชำติหรือโอกำสพิเศษของหน่วยงำน โดยจัดน ำเอกสำรจดหมำยเหตุออกแสดงให้สอดคลอง
กับวำระหรือโอกำสนั น ๆ ส ำหรับนิทรรศกำรประเภทนี สถำนที่จัดแสดงจะเป็นดังนี  
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- ภำพในหน่วยงำน ซึ่งจะเป็นโอกำสให้คนทั่วไปได้รู้จักหน่วยงำนจดหมำย
เหตุ เอกสำรที่น ำออกมำจัดแสดงมันจะเป็นเอกสำรตัวจริง ซึ่งจะมีส่วนสร้ำงให้นิทรรศกำรดูดีมีคุณค่ำ
ยิ่งขึ น ผู้ชมจะเกิดควำมภูมิใจและควำมรักในมรดกของชำติประเภทนี มำกยิ่งขึ น ซึ่งเป็นควำมส ำเร็จ
หนึ่งของหน่วยงำน 

-  ภำพนอกหน่วยงำน คือกำรน ำนิทรรศกำรไปจัดแสดงในที่ต่ำง ๆ เป็นกำร
เปิดหน่วยงำนจดหมำยเหตุออกสู่ชุมชน สร้ำงควำมรู้จัก ควำมใกล้ชิดให้เกิดขึ น บำงครั งจัดเป็น
นิทรรศกำรสัญจรหมุนเวียนไปจัดแสดงตำมสถำนศึกษำหรือชุมชนในจังหวัดต่ำง ๆ เป็นระยะเวลำมำ
ยำวนัก นิทรรศกำรเช่นนี จะเป็นกำรจ ำลองเอกสำรออกจัดแสดง (เอกสำรต้นฉบับจะไม่น ำออกจำก 
หอจดหมำยเหตุ) กำรจ ำลองเอกสำรด้วยเทคนิคที่ดีจะได้เอกสำรทีสวยงำมน่ำดูเช่นเดี่ยวกัน 
 2.2. กำรจัดท ำสิ่งพิมพ์เผยแพร่ หน่วยงำนจดหมำยเหตุจะต้องมีกำรจัดท ำสิ่งพิมพ์ส ำหรับ
เผยแพร่หลำยรูปแบบเพรำะสื่อสิ่งพิมพ์จะแพร่หลำยและกระจำยได้รวดเร็วและปริมำณมำกประเภท
ของสิ่งพิมพ์ที่ควรเผยแพร่มีดังนี  
  2.2.1. สิ่งพิมพ์แนะน ำหน่วยงำนจดหมำยเหตุ เป็นสิ่งพิมพ์ที่ให้ข้อมูลแนะน ำให้รู้จัก
หน่วยงำนจดหมำยเหตุ เช่น ประวัติ กำรแบ่งส่วนงำน กำรบริกำร ลักษณะที่ท ำกำร ที่ติดต่ออำจ
จัดท ำในรูปแผ่นพับ หรือเอกสำรเล่ม 
  2.2.2. จดหมำยข่ำว เป็นสิ่งพิมพ์ที่ให้ข้อมูลข่ำวสำร และรำยงำนกำรเคลื่อนไหว
หน่วยงำนจดหมำยเหตุ กิจกรรมลุคคล รวมถึงแนะน ำเอกสำรจดหมำยเหตุที่ส ำคัญ โดยมีก ำหนด
ระยะเวลำกำรออกข่ำวที่แน่นอน เช่น ปีละ 2-3 ฉบับ 
  2.2.3. สิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีเนื อหำสำระทำงวิชำกำร เช่น คู่มือ
แนะน ำเอกสำรจดหมำยเหตุ เครื่องมือช่วยค้นเอกสำรจดหมำยเหตุ ผลงำนวิจัยที่ค้นคว้ำจำกเอกสำร
จดหมำยเหตุ ในปัจจุบันนอกจำกจัดพิมพ์เป็นสิ่งเผยแพร่แล้วยังมีกำรน ำข้อมูลจำกสิ่งพิมพ์ดังกล่ำวมำ
จัดท ำเป็นเว็บเพจไว้ส ำหรับหน่วยงำนจดหมำยเหตุอีกด้วย 
 2.3. กำรบริกำรน ำชมหน่วยนำนจดหมำยเหตุจัดขึ นเพ่ือสร้ำงควำมคุ้นเคยระหว่ำง
กลุ่มเป้ำหมำยกับผู้ให้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุและสร้ำงควำมรู้สึกที่ดีต่อผู้ใช้ท ำให้มีควำมคุ้นเคย
กับสถำนที่ และได้มีควำมรู้เกี่ยวกับบริกำรที่หน่วยงำนจดหมำยเหตุจัดให้ กำรบริกำรน ำชมอำจน ำชม
โดยบุคลกำรของหน่วยงำนจดหมำยเหตุตำมตำรำงก ำหนดไว้แน่นอน รูปแบบกำรน ำชมอำจเป็นกำร
เดินชมสถำนที่ เอกสำรจดหมำยเหตุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ให้บริกำร หรืออำจมีกำรฉำยวีดีทัศน์
ประกอบก่อนน ำชม หรืออำจจัดท ำสื่อที่ผู้สนใจสำมำรถใช้ได้ด้วยตนเอง เช่น เทปเสียงแนะน ำ
หน่วยงำนจดหมำยเหตุ สไลด์ วีดีทัศน์ หรือซีดีน ำชมหน่วยงำนจดหมำยเหตุ 
 2.4. กำรสอนกำรใช้เอกสำรจดหมำยเหตุ เป็นกิจกรรมที่หน่วยงำนจดหมำยเหตุร่วมมือกับ
โรงเรียน สถำนบันกำรศึกษำในชุมชนเพื่อจัดชั่วโมงเรียนวิชำกำรใช้เอกสำรจดหมำยเหตุ หรือให้มีกำร



  

 

19 

ท ำรำยงำนที่ต้องค้นคว้ำจำกเอกสำรจดหมำยเหตุ หรืออำจเป็นกำรน ำส ำเนำเอกสำรจดหมำยเหตุที่
นักเรียน นิสิต นักศึกษำควรรู้จักไป แนะน ำในสถำนศึกษำในโอกำสที่เหมำะสม 
 2.5. กำรจัดกำรบรรยำย อภิปรำย สัมมนำและฝึกอบรมทำงวิชำกำรที่เก่ียวข้อง เป็นกิจกรรม
ที่ให้ควำมรู้ทำงวิชำกำรแก่กลุ่มเป้ำหมำยโดยโยงถึงเอกสำรจดหมำยเหตุ อีกทั งยังต้องได้รับควำม
ร่วมมือจำกบุคลำกรหลำยกลุ่ม โดยอำจจัดในโอกำสพิเศษ เช่น ในวันสถำปนำองค์กร หรือกำรประชุม
ทำงวิชำกำรของกลุ่มวิชำชีพ 
 2.6. กำรจัดตั งชมรมหรือกลุ่มบุคคลที่สนใจเพ่ือกำรเผยแพร่และพัฒนำงำนจดหมำยเหตุ เป็น
กิจกรรมที่ต้องได้รับควำมร่วมมือจำกผู้สนใจและศรัทธำต่อหน่วยงำนจดหมำยเหตุ ส่วนใหญ่จะเน้น
กำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ที่หน่วยงำนจดหมำยเหตุไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้โดยล ำพัง รวมทั งกำรหำ
เงินทุนสนับสนุนหน่วยงำนจดหมำยเหตุ 
 2.7. กำรจัดท ำของระลึกจ ำหน่ำยหรือแจกเป็นอภินันทนำกำร หน่วยงำนจดหมำยเหตุอำจ
เผยแพร่เอกสำรจดหมำยเหตุด้วยกำรจัดท ำของที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับเอกสำรจดหมำยเหตุ เช่น น ำ
ภำพเก่ำหรือภำพที่ส ำคัญมำประมวลเป็นหนังสือภำพ โปสกำร์ด หรือน ำภำพมำเป็นส่วนประกบของ
เสื อยืด แก้วน  ำ กระเป๋ำ และจัดสถำนที่จ ำหน่ำยนอกสถำนที่ในโอกำสต่ำง ๆ รวมทั งเป็นของแจกแก่
บุคคลต่ำง ๆ ในโอกำสพิเศษ เช่น แจกเป็นของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปกำระคุณ แจกเป็นของที่ระลึกแก่ผู้มำ
เยี่ยมชมหน่วยงำนจดหมำยเหตุ แจกเป็นของที่ระลึกแก่ผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำ 
 
 3. สื่อที่ใช้ในกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 
 สื่อที่เป็นช่องทำงในกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์สำมำรถแบ่งได้โดยพิจำรณำตำมลักษณะ
ของสื่อได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ ๆ (ปรำณี อัศวภูษิตกุล, 2553) คือ 
 3.1. สื่อบุคคล (Personnel Media) หมำยถึง บุคลำกรของหน่วยงำนทุกระดับได้แก่ 
ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ทุกคนที่ท ำหน้ำที่ถ่ำยทอดเรื่องรำวกิจกรรมต่ำง ๆ ของหน่วยงำนสู่ผู้ใช้ สื่อบุคคล
จัดได้ว่ำเป็นสื่อที่มีประสิทธิภำพสูงในกำรประชำสัมพันธ์โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรโน้มน้ำวจิตใจเนื่องจำก
สื่อบุคคลได้ติดต่อกับผู้ใช้โดยตรงโดยอำศัยกำรพูดในลักษณะต่ำง ๆ เช่น กำรสนทนำพบปะพูดคุยกับ
ผู้ใช้ กำรอบรมกำรสืบค้นฐำนข้อมูล และกำรพูดในโอกำสพิเศษต่ำง ๆ 
 3.2. สื่อมวลชน (Mass Media) แบ่ งประเภทตำมลักษณะของสื่อได้  5 ประเภท คือ 
หนังสือพิมพ์ นิตยสำร วิทยุกระจำยเสียง โทรทัศน์ และภำพยนตร์ โดยสื่อวิทยุโทรทัศน์และ
ภำพยนตร์จัดเป็นสื่อที่มีประสิทธิภำพในกำรสื่อสำรมำกที่สุด เนื่องจำกสำมำรถเห็นภำพเคลื่อนไหว
และได้ยินเสียงท ำให้กำรรับรู้เป็นไปอย่ำงชัดเจนและมีประสิทธิภำพ แต่มีข้อจ ำกัดคือต้องใช้ไฟฟ้ำหรือ
แบตเตอรี่ท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำถึงพื นที่ห่ำงไกลที่ยังไม่มีไฟฟ้ำใช้ได้ 
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 3.3. สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media) เป็นสื่อในกำรประชำสัมพันธ์ที่หน่วยงำนเป็นผู้ผลิตและ
เผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถควบคุมได้ มีวัตถุประสงค์ในกำรผลิตและรูปแบบของสื่อพิมพ์ที่
แตกต่ำงกันออกไป ไม่ว่ำจะเป็นสิ่งพิมพ์ที่ไม่ได้เย็บเล่ม เช่น แผ่นปลิว แผ่นพับ โปสเตอร์ จดหมำยข่ำว 
เป็นต้น หรือที่เย็บเป็นเล่ม เช่น วำรสำร นิตยสำร คู่มือ หนังสือพิมพ์ เอกสำรเผยแพร่ หนังสือใน
โอกำสพิเศษ รำยงำนประจ ำปี เป็นต้น 
 3.4. สื่อโสตทัศน์ (Audio Media) เป็นสื่อที่ผู้รับสำมำรถได้ทั งภำพและหรือเสียง โดยปกติสื่อ
โสตทัศน์แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นสื่อวัสดุ และส่วนที่เป็นสื่ออุปกรณ์โดยสื่อวัสดุสำมำรถใช้ได้
ด้วยตัวเองโดยตรง เช่น ภำพวำด แบบจ ำลอง หรือของตัวอย่ำง หรืออำจต้องน ำไปใช้ร่วมกับสื่อ
อุปกรณ์ เช่น ฟิล์มภำพยนตร์ แผ่นดิสเก็ต แผ่นซีดีรอม สไลด์ เป็นต้น ส่วนที่สื่อปุกรณ์ได้แก่ เครื่อง
ฉำยภำพยนตร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยงำนที่ให้บริกำรสำรสนเทศมีกำรบันทึกภำพกิจกรรม
ของหน่วยงำนละสมไว้อย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือควำมพร้อมในกำรน ำมำใช้ประกอบกำรประชำสัมพันธ์
หน่วยงำน 
 3.5. สื่อกิจกรรม (Event) เป็นสื่อที่สำมำรถสื่อควำมรู้สึกนึกคิด ควำมรู้ อำรมณ์ และเรื่องรำว
ข่ำวสำรกำรประชำสัมพันธ์ไปสู่กลุ่มผู้ใช้ได้ สื่อประเภทกิจกรรมมีได้มำกมำยหลำยรูปแบบ เช่น กำร
จัดประชุม สัมมนำ ฝึกอบรม กำรแถลงข่ำงเก่ียวกับกิจกรรม กำรจัดนิทรรศกำร 
 ในกำรเลือกใช้สื่อประชำสัมพันธ์ต้องมีกำรพิจำรณำถึงปัจจัยหลำยประกำร (มัสฤมล มำเจริญ
, 2550; วิพร บุญวัฒน์, 2542) ดังนี  
 1. กลุ่มเป้ำหมำย คือ กลุ่มที่องค์กำรปรำรถนำที่จะให้ข่ำวสำร เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจหรือ
ควำมสัมพันธ์อันดีด้วย เช่น เพศ อำยุ กำรศึกษำ เป็นต้น 
 2. เรื่องหรือข่ำวสำรที่จะเผยแพร่ ลักษณะของเรื่องหรือข่ำวสำรที่จะเผยแพร่เป็นปัจจัยส ำคัญ
ในกำรเสือกสื่อ ได้แก่ควำมส ำคัญต่อองค์กร ควำมน่ำสนใจของข่ำวสำร ควำมยำกง่ำยของเรื่องที่จะ
เผยแพร่ ควำมถี่ในกำรเปลี่ยนแปลงข่ำวสำร 
 3. วัตถุประสงค์ของโครงกำรประชำสัมพันธ์ ซึ่งปัจจัยนี เกี่ยวกับปัจจัยแรกอย่ำงใกล้ชิดเพรำะ
วัตถุประสงค์ของโครงกำรประชำสัมพันธ์จะเป็นตัวก ำหนดเป้ำหมำยและสื่อที่จะเลือกใช้ 

4. วัตถุประสงค์ของกำรเลือกสื่อ ในกำรเลือกสื่อแต่ละครั งผู้รับผิดชอบในงำนประชำสัมพันธ์
ต้องก ำหนดวัตถุประสงค์ว่ำต้องกำรให้กลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวนเท่ำใด ได้เห็นข่ำวด้วยควำมถี่กี่ครั งต่อ
สัปดำห์ และเป็นระยะเวลำนำนเท่ำใดเพ่ือที่จะใช้เป็นแนวทำงในกำรเลือกใช้สื่อ 

5. ระยะเวลำ เรื่องระยะเวลำมีอิทธิพลต่อกำรเลือกสื่อ คือ ระยะเวลำที่ใช้ในกำรจัดท ำสื่อ  
ต่ำง ๆ ซึ่งต้องเสียเวลำมำกน้อยต่ำงกัน 

6. งบประมำณ ต้องดูว่ำสื่อที่เลือกใช้นั นคุ้มค่ำหรือเหมำะสมกับกำรจัดท ำหรือไม่ (ควรเลือก
ให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนกับกลุ่มเป้ำหมำย) 
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7. ลักษณะของสื่อแต่ละชนิด สื่อบำงอย่ำงครอบคลุมเป้ำหมำยมำกกว่ำบำงอย่ำง สื่อ
บำงอย่ำงน่ำเชื่อถือในสำยตำของกลุ่มเป้ำหมำย เพรำะฉะนั นต้องตระหนักถึงลักษณะเฉพำะของสื่อแต่
ละอย่ำงอยู่ตลอดเวลำ 
 

5. กำรป้องกันเรื่องลิขสิทธิ์ (Copyright Protection) 

 กำรพูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์ เป็นประเด็นที่ได้พูดถึงตั งแต่นำนมำจนถึงปัจจุบัน หลังจำกมีกำรน ำ
องค์ควำมรู้ของผู้อ่ืนไปใช้และไม่ได้อ้ำงอิงถึงผู้เป็นเจ้ำของควำมรู้หรือทรัพย์สินทำงปัญญำแต่อย่ำงใด 
กำรท ำให้ผู้เป็นเจ้ำของได้เสียเปรียบหรือขำดประโยชน์ท ำให้ควำมคิดเรื่องกำรป้องกันลิขสิทธิ์ได้เกิด
ขึ นมำ เพ่ือป้องกันควำมรู้หรือทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้ที่เป็นเจ้ำของสำมำรถได้รับประโยชน์จำก
ควำมพยำยำมของพวกเขำแม้ไม่มำกก็หน่อย 

ควำมคิดเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ได้เริ่มต้นในประเทศอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1710 ในช่วงเวลำที่
รัฐสภำอังกฤษได้ออกฎหมำย Statute of Anne และกำรจัดท ำอนุสัญญำกรุงเอร์น เมื่อปี ค.ศ. 1886 
ท ำให้กฎหมำยเรื่องลิขสิทธิ์ของประเทศได้ก ำหนดขึ นมำ ซึ่งประเด็นส ำคัญดั งเดิมของกฎหมำยเกี่ยวกับ
เรื่องลิขสิทธิ์นั น จะสร้ำงเพ่ือป้องกันสิทธิ์ส่วนตัวของผู้ที่เป็นเจ้ำของงำนใด  ๆ ที่พวกเขำได้ประดิษฐ์
และสร้ำงสรรค์ให้งำนเหล่ำนั นได้เกิดขึ นมำ แล้วต่อมำในเวลำที่เทคโนโลยี ได้กลำยมำเป็นสิ่งที่มี
บทบำทส ำคัญส ำหรับมนุษย์ชำติ เรื่องลิขสิทธิ์ก็ได้เพ่ิมควำมส ำคัญของต้นให้ผู้ที่เป็นผู้สร้ำงสรรค์งำน
มำกขึ น ซึ่งสำมำรถให้ผู้คนที่เป็นเจ้ำของอำจท ำกำรควบคุมกำรเผยแพร่ข้อมูลควำมรู้ของพวกเขำ
ได้มำกขึ น สำมำรถท ำซ  ำส ำเนำงำนของต้นเอง และยังช่วยสร้ำงอ ำนำจทำงกำรตลำดให้กับเจ้ำของ
เทคโนโลยีอีกด้วย แต่หลังจำกนั นก็ได้สร้ำงปัญหำเกิดขึ นมำเช่นกันเกี่ยวกับกำรเข้ำถึงข้อมูลที่ให้
ควำมรู้นั น เนื่องจำกกฎหมำยลิขสิทธิ์ได้ท ำให้บริษัทเทคโนโลยีและสำรสนเทศได้สร้ำงและใช้
เทคโนโลยีร่วมทั งเครื่องมือต่ำง ๆ มำร่วมกันในกำรป้องกำรกำรเข้ำถึงข้อมูล ซึ่งท ำให้สำธำรณชนมี
ควำมจ ำกัดมำกหมำยในกำรเข้ำถึงข้อมูล (ควรพจน์ จักรกฤษณ์ & นันทน อินทนนท์, 2550)  
 ส ำหรับประเทศไทย ควำมคิดเกี่ยวกับกำรคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีตั งแต่รัชกำลของพระบำทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว คือในปี พ.ศ. 2435 ใน “ประกำศหอพระสมุดวชิรญำณ” ซึ่งประกำศเมื่อ
วันที่ 29 สิงหำคม ร.ศ. 111 โดยไม่อนุญำตให้ท ำกำรตี่พิมพ์ใด ๆ ที่มีในหนังสื่อวชิรญำณวิเศษด้วย
เด็ดขำด หำกมีกำรน ำไปตี่พิมพ์ได้ก็จะต้องได้รับกำรอนุญำตจำกกรรมสัมปำทิกสภำก่อนเท่ำนั นจึงจะ
สำมำรถน ำไปท ำกำรตี่พิมพ์ได้ (ควำมรู้ลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์คืออะไร?, 2544)  
 บทบำทของเรื่องลิขสิทธิ์กลำยเป็นเรื่องที่มีกำรพูดถึงมำกขึ นเรื่อย  ๆ เมื่อกำรพัฒนำไป
ก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ก็เพรำะว่ำข้อมูลหลำยอย่ำงที่เป็นดิจิทัลสำมำรถสร้ำง      
ควำมสะดวกต่อกำรเผยแพร่ เก็บรักษำ ส่งให้กันและกัน ท ำให้เกิดกำรละเมิดเรื่องลิขสิทธิ์ขึ นมำจำก
กำรขโมยไปใช้ด้วยไม่ได้อ้ำงถึงแหล่งที่มำหรือเจ้ำของงำน รวมทั งกำรน ำไปท ำกำรดับแปลงข้อมูลตำม
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วิธีกำรต่ำง ๆ ท ำให้เจ้ำของได้เสียชื่อเสียงและประโยชน์ต่องำนของพวกเขำอีกด้วย มีนักวิจัยหลำยคน
ได้ให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรละเมิดลิขสิทธิ์เป็นปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรเจริญเติบโต้ของเทคโนโลยีอย่ำง
มำก เช่น Seadle, Michael ได้อธิบำนถึงปัญหำลิขสิทธิ์เป็นประเด็นส ำคัญที่อยู่ติดสนิทอย่ำงแน่นกับ
เทคโนโลยีและบ้ำงที่กำรละเมิดเรื่องลิขสิทธิ์สำมำรถเห็นได้ชัดเจนอีกด้วย ปัญหำกำรละเมิดลิขสิทธิ์ก็
เพรำะว่ำกฎหมำยเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ในจ ำนวนมำกได้เขียวไว้ตั งแต่ก่อน ๆ กำรมำแร่งของเทคโนโลยี
ซึ่งท ำให้กฎหมำยที่ได้ประดิษฐ์จำกกำรสันนิฐำนเหล่ำนั นยังเป็นกฎหมำยอยู่แบบเดิม  ๆ แม้กระทังมี
กำรพยำยำมท ำให้มีควำมทันสมัยมำกขึ นก็ตำม (Seadle, 2008) หลังจำกนั นปัญหำเรื่องลิขสิทธิ์ก็ได้
รุ่งแรงมำกขึ นเมื่อกำรพัฒนำก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำมำรถท ำให้กำรเข้ำถึงข้อมูลแบบส่วนบุคคลท ำ
ได้แม้กระทั งอยู่ที่บ้ำน พิเศษกำรกระจำยข้อมูลไปหลำยพื นที่ด้วยท ำให้ผู้คนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลนั นได้
มำกขึ นนั นเอง (Mills, 1989) ในขณะเดี่ยวกันกำรเข้ำมำเป็นตัวแทนอย่ำงดีของเทคโนโลยีแบบ
อนำล็อกโดยเทคโนโลยีแบบดิจิทัลก็ได้ท ำให้ประเด็นในเรื่องลิขสิทธิ์ได้กลำยเป็นปัญหำที่เร่งด่วนอีก
มำกขึ น ก็เพรำะผู้ใช้ระบบดิจิทัลทุกคนสำมำรถท ำกำรบันทึกและส่งข้อมูลให้กันและกันในระดับ
คุณภำพที่สูงด้วยใช้ระยะเวลำหน่อยขึ นและสะดวกรวดเร็วกว่ำระบบอนำล็อก ซึ่งผลที่ได้ออกมำท ำให้
กำรละเมิดเรื่องลิขสิทธิ์เกิดขึ นบ่อยครั ง ท ำให้เสียค่ำใช่จ่ำยเยอะขึ น และยำกขึ นต่อกำรป้องกันรักษำ  
(Fleischmann} 1988)  
 แม้ว่ำกำรละเมิดเรื่องลิขสิทธิ์เป็นปัญหำใหญ่ส ำหรับยุคดิจิทัล แต่วิธีกำรในกำรป้องกันข้อมูล
ในรูปแบบดิจิทัลก็ได้เกิดขึ นมำตำมหลังอีกด้วยเช่นกัน ซึ่งวิธีกำรในกำรป้องกันเรื่องลิขสิทธิ์ดิจิทัล  
(Chattopadhyay, 2013) มีดังนี คือ  

1. วิธีกำรกำรควบคุมสิทธิ์ดิจิทัล หรือ Digital Rights Management (DRM) 
วิธีกำรในกำรป้องกันลิขสิทธิ์คือใช้กำรควบคุมสิทธิ์ดิ จิทั ล หรือ Digital Rights 
Management (DRM) เพ่ือป้องกันเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยท ำกำรก ำหนดและกำรป้องกันเรื่อง
เนื อหำ, ควบคุมถึงกำรเข้ำถึงผลงำน, ป้องกันควำมสมบูรณ์ของผลงำนและต้องแน่ใจกับ
กำรช ำระเงินเพ่ือกำรเข้ำถึงผลงำน ซึ่งกำรควบคุมสิทธิ์ดิจิทัล หรือ Digital Rights 
Management สำมำรถป้องกันกำรเข้ำถึงเนื อหำของข้อมูลที่ผิดกฎหมำย เพรำะกำร
เข้ำถึงต้องกำรให้ผู้เข้ำใช้งำนมี เอกลักษณ์ประจ ำตัว ( ID), รหัสประจ ำตัว (Password) 
และสิทธิ์ที่ได้อนุญำตในกำรเข้ำถึง เพ่ือจะสำมำรถเข้ำไปใช้ข้อมูลนั น ๆ ได ้

2. วิธีกำรคุ้ มครองมำตรกำรทำงเทคโนโลยี  หรือ  Technological Protection 
Measures (TPM) 
วิธีกำรป้ องกัน เนื อหำดิ จิทั ลด้ วยคือ  คุ้ มครองมำตรกำรทำงเทคโน โลยี  หรือ 
Technological Protection Measures (TPM) ซึ่งวิธีกำรนี สำมำรถช่วยบริษัทที่มีกำร
เผยแพร่เนื อหำของงำนต่ำง ๆ ของต้นให้อยู่ในควำมปลอดภัยและถูกป้องกัน เช่นในเรื่อง
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เกี่ยวกับเพลง ข้อควำม และวิดีโอ จำกกำรลอบเข้ำไปใช้ด้วยไม่มีสิทธิ์หรือไม่ได้รับกำร
อนุญำตในกำรใช้ข้อมูลใด ๆ นั น 

3. วิธีกำรกำรเข้ำรหัสข้อมูล หรือ Cryptography 
วิธีกำรที่เรียกว่ำ กำรเข้ำรหัสข้อมูล หรือ Cryptography เป็นวิธีกำรที่ได้ใช้มำนำนแล้ว
เพ่ือให้รองรับต่อควำมปลอดภัยและควำมเป็นส่วนบุคคลส ำหรับข้อมูลที่อยู่บนเครือข่ำย 
ซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับกำรเบียดเสียดรหัสเข้ำไป (Scrambling) (หรือกำรสร้ำงรหัสลับ 
(Encryption)) ของข้อมูลเพ่ือแปลงข้อมูลนั นให้ไม่สำมำรถอ่ำนได้ หรือท ำให้ไม่สำมำรถ
เข่ำใจกับภำษำนั่นได้ และมีแค่ผู้ใช้ที่ถูกตำมหลักกำรที่ได้ตั งไว้จะสำมำรถท ำกำรถอดรหัส 
(Unscramble) (หรือ กำรถอดรหัสลับ (Decrypt)) กำรป้องกันของวิธีกำรแบบ กำร
เข้ำรหัสข้อมูล หรือ Cryptography สำมำรถป้องกันข้อมูลในเวลำกำรส่งหรือกำรแพร่
กระจ่ำยเท่ำนั น แล้งเมื่อถอดรหัสแล้วกำรป้องกันใด ๆ ก็จะไม่มีอีกต่อไป 

4. วิธีกำรกำรลงลำยน  ำดิจิทัล 
ลำยน  ำดิจิทัล เป็นสัญญำณดิจิทัลหรือรูปทรงที่ลงเข้ำไปในเอกสำรดิจิทัล ซึ่งจะคล้ำยกับ
เครื่องหมำยของบริษัทโทรทัศน์ที่มีอยู่บนจรโทรทัศน์นั นเอง ในเนื อควำมหรือลำยน  ำนั น
อำจจะมีข้อมูลที่เก็บไว้เพ่ือแสดงให้รู้ถึงควำมเป็นเจ้ำของ ผู้ส่ง และผู้รับเป็นต้น หรือเป็น
ข้อมูลที่บอกถึงลิขสิทธิ์อีกด้วย องค์ประกอบในระบบกำรลงลำยน  ำจะมีเครื่องสร้ำงลำย
น  ำ เครื่องลงลำยน  ำ พร้อมทั งเครื่องจับแสะถอดรหัสลำยน  ำอีกด้วย ส ำหรับผู้ใช้ที่ถูกตำม
หลักกำรหรือกฎที่ได้ก ำหนดจะสำมำรถท ำกำรถอดออกสัญญำณลำยน  ำโดยขั นตอนที่ได้
ก ำหนดไว้มำก่อน ลำยน  ำได้ย้อมรับว่ำเป็นเทคโนโลยีที่ได้ใช้อย่ำงกว้ำงขวำงในกำร
ป้องกันผลงำนต่ำง ๆ ในรูปแบบมัลติมีเดีย 

5. เทคโนโลยีลำยเซ็นดิจิทัล 
ลำยเซ็นดิจิทัลมีประกอย เช่น เอกลักษณ์ของผู้ส่งและ/หรือผู้รับ วันที่ เวลำ และรหัส
เฉพำะตัวเป็นต้น แล้วข้อมูลนั นก็สำมำรถเพ่ิมผลผลิตดิจิทัลอ่ืน  ๆ เข้ำไปได้อีกด้วย  
ส ำหรับสัญญำณเครื่องหมำยดิจิทัลและกำรเชื่อมโยงของผลิตผลซอฟต์แวร์นั น  ๆ ได้
น ำมำใช้เพ่ือเป็นกำรโอนย้ำยไปยังผู้บริโภคที่ได้ระบุไว้ ซึ่งสัญญำณดิจิทัลลำยเซ็นนิ วมือ
จะรองรับควำมถูกต้องของเอกสำรร่วมทั งป้องกันกำรคัดลอกที่ผิดกฎหมำยอีกเช่นกัน 

6. เครื่องหมำยแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ส ำหรับเทคนิคนี ระบบจะอัตโนมัติสร้ำงเครื่องหมำยเฉพำะขึ นมำซึ่งเครื่องหมำยเหล่ำนั น
จะติดตำมไปแต่ละส ำเนำเอกสำร เทคนิคนี จะได้น ำไปใช้เพ่ือปกป้องลิขสิทธิ์รวมทั งใน
กำรเผยแพร่ทำงอิเล็กทรอนิกส์สู่สำธำรณะโดยกำรพิมพ์ กำรท ำส ำเนำหรือกำรแฟกซ์ 
(Fax) เป็นต้น 
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ในกำรพูดถึงวิธีกำรกำรป้องกันลิขสิทธิ์ วิธีกำรหนึ่งที่ได้ถูกย้อมรับส ำหรับน ำไปใช้เพ่ือป้องกัน
เรื่องลิขสิทธิ์ของผลงำนในรูปแบบมัลติมีเดียหรือเอกสำรดิจิทัลทุกรูปแบบ คือเทคนิคกำรลงลำยน  ำ
ดิจิทัลเข้ำไปในเอกสำรดิจิทัลเหล่ำนั น ซึ่งวิธีกำรนี จะดีตรงที่ว่ำสำมำรถบงบอกถึงควำมเป็นเจ้ำของของ
เอกสำรประเภทมัลติมีเดียได้ แล้วก็สำมำรถท ำกำรตรวจสอบหำควำมเป็นเจ้ำของที่แท้จริงได้อีกด้วย
ได้อีกเช่นกัน 

 
 5.1. กำรใช้ Creative Commons 
 Creative Commence เป็นองค์กรไม่แสวงหำก ำไรสำกลที่สนับสนุนในกำรเข้ำถึงข้อมูลบน
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตที่กว้ำงขวำงและโดยเสมอภำพกันเพ่ือเสริมสร้ำงในด้ำนควำมรู้และแหล่งข้อมูล
ต่ำง ๆ ส ำหรับทุกคนในทั่วโลกได้ใช้เป็นประโยชน์ กลำยเป็นส่วนรวม และสร้ำงควำมก้ำวหน้ำต่อไป 
วิธีกำรนี มีควำมสะดวกง่ำย ซึ่งเป็นวิธีกำรแบบมำตรฐำนที่อนุญำตต่อสำธำรณะสำมำรถมีส่วนรวมและ
ใช้ผลงำนที่ได้สร้ำงมำได้ภำยใต้เงื่อนไขที่ผู้สร้ำงผลงำนได้ก ำหนดโดยอำจจะเป็นกำรสงวนรักษำ
ลิขสิทธิ์ทั งหมด (All right reserved) หรือ กำรสงวนรักษำลิขสิทธิ์บ้ ำงส่ วน  (Some rights 
reserved) เมื่อใช้ Creative commons เนื อหำของข้อมูลเช่น ภำพ วิดีโอ หรือผลงำนในเว็บไซต์ที่
ผู้สร้ำงได้จัดสร้ำงขึ นก็จะกลำยเป็นแหล่งข้อมูลที่เข้ำถึงได้ทั่วโลกซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลส ำหรับศิลปกร 
นักศึกษำศำสตร์ นักวิทยำศำสตร์ และรัฐบำลได้อีกด้วย 
 วัตถุประสงค์หลัก ๆ ของกำรใช้ Creative Commons คือท ำให้ทุกคนมีส่วนรวมในกำรน ำ
ข้อมูลหลำยอย่ำงบนโลกใบนี ไปใช้งำนในด้ำนกำรศึกษำ เพ่ิมควำมรู้ แต่ไม่น ำไปใช้เพ่ือกำรหำก ำไรแม้
จะอยู่ ในรูปแบบใดก็ตำม ซึ่งกำรท ำให้มีส่วนรวมของ Creative Commons จะมีเงื่อนไขและ
เครื่องหมำยหลัก 4 ประเภทดังนี  (creative commons.org)  
 1. กำรแสดงควำมเป็นเจ้ำของ (Attribution) 
 Creative Commons ทุกประเภทมีประสงค์ให้ผู้คนที่ใช้ผลงำนของผู้สร้ำงสรรค์งำนแม้ว่ำอยู่
ในวิธีใดก็ตำมต้องให้เกียรติตำมประสงค์ของผู้สร้ำงสรรค์งำน แต่ไม่ใช้ในลักษณะให้ผู้สร้ำงสรรค์งำนไป
รับรองพวกเขำหรือท ำตำมกำรเป้ำในกำรใช้งำนของพวกเขำ หำกผู้ใดประสงค์ใช้ผลงำนของ            
ผู้สร้ำงสรรค์งำนโดยไม่ให้เกียรติต่อผู้สร้ำงสรรค์งำนหรือมีประสงค์ให้ผู้สร้ำงสรรค์งำนมำเป็นผู้รับรอง
ผลงำน พวกเขำต้องได้รับกำรอนุญำตจำกผู้สร้ำงสรรค์งำนก่อน 

Creative Commons ประเภทนี มีเครื่องหมำยเป็นตัวแทนคือ 
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Attribution (CC-BY) 
 

 

 
ภาพที่ 1 เครื่องหมำย Creative Commons ประเภทกำรแสดงควำมเป็นเจ้ำของ (Attribution) 

จำก creativecommons.org 
2. ใช้เครื่องหมำยอนุญำตแบบเดียวกัน (ShareAlike) 

 เครื่องหมำยตัวนี อนุญำตให้ผู้คนสำมำรถน ำผลงำนของผู้สร้ำงสรรค์งำนไปท ำส ำเนำ เผยแพร่ 
น ำไปใช้ในกำรปฏิบัติเพ่ือประกอบหน้ำที่ รวมทั งน ำไปดัดแปลงแก้ไขผลงำนของผู้สร้ำงสรรค์งำนได้ 
แต่งำนที่ดัดแปลงแก้ไขนั นต้องอยู่ภำพใต้เครื่องหมำยอนุญำตแบบเดียวกันตำมประสงค์ที่ผู้สร้ำงสรรค์
งำนได้ก ำหนดไว้ หำกผู้ใช้ผลงำนคนใดไม่ได้ท ำตำมกำรก ำหนดใด ๆ ของผู้สร้ำงสรรค์งำน พวกเขำต้อง
ได้รับกำรอนุญำตจำกผู้สร้ำงสรรค์งำนก่อน 
 Creative Commons ประเภทนี มีเครื่องหมำยเป็นตัวแทนคือ 

ShareAlike (CC-SA) 
 

  
 

ภาพที่ 2 เครื่องหมำย Creative Commons ประเภทใช้เครื่องหมำยอนุญำตแบบเดียวกัน 
(ShareAlike) จำก creativecommons.org 

 3. ไม่แก้ไขต้นฉบับ (NoDerivs) 

 เครื่องหมำยตัวนี อนุญำตให้ผู้คนสำมำรถน ำผลงำนของผู้สร้ำงสรรค์งำนไปท ำส ำเนำ เผยแพร่ 
น ำไปใช้ในกำรปฏิบัติเพื่อประกอบหน้ำที่โดยรักษำควำมเป็นต้นฉบับ (ไม่อนุญำตให้ท ำกำรแก้ไขหรือ
ดัดแปลงส่วนใด ๆ ทั งสิ น) ของผู้สร้ำงสรรค์งำนไว้ หำกผู้ใช้ผลงำนคนใดต้องกำรแก้ไขผลงำนของ    ผู้
สร้ำงสรรค์งำน พวกเขำต้องได้รับกำรอนุญำตจำกผู้สร้ำงสรรค์งำนก่อน 
 Creative Commons ประเภทนี มีเครื่องหมำยเป็นตัวแทนคือ 

NoDerivs (CC-ND) 
 

 

 

ภาพที่ 3 เครื่องหมำย Creative Commons ประเภทไม่แก้ไขต้นฉบับ (NoDerivs) 
จำก creativecommons.org 
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4. ไม่ใช้เพื่อกำรค้ำ (NonCommercial) 

 เครื่องหมำยตัวนี อนุญำตให้ผู้คนสำมำรถน ำผลงำนของผู้สร้ำงสรรค์งำนไปท ำส ำเนำ เผยแพร่ 
น ำไปใช้ในกำรปฏิบัติเพื่อประกอบหน้ำที่ รวมทั ง (ยกเว้นแต่ผู้สร้ำงสรรค์งำนได้เลือกใช้เครื่องหมำยไม่
แก้ไขต้นฉบับ) สำมำรถน ำไปดัดแปลงแก้ไขผลงำนของผู้สร้ำงสรรค์งำนได้ในทุกควำมประสงค์ แต่หำก
น ำไปใช้เพ่ือกำรค้ำพวกเขำต้องได้รับกำรอนุญำตจำกผู้สร้ำงสรรค์งำนก่อน 

Creative Commons ประเภทนี มีเครื่องหมำยเป็นตัวแทนคือ 

NonCommercial (CC-NC) 
 

 

  
 

ภาพที่ 4 เครื่องหมำย Creative Commons ประเภทไม่ใช้เพ่ือกำรค้ำ (NonCommercial) 
จำก creativecommons.org 

ส ำหรับ Creative Commons หลักทั ง 4 ประเภทผู้สร้ำงสรรค์งำนสำมำรถน ำ Creative 
Commons เหล่ำนั นมำรวมกันเพ่ือสร้ำงควำมประสงค์ต่ำง ๆ จำกผู้คนที่ได้น ำผลงำนของผู้สร้ำงสรรค์
งำนไปใช้งำนได้ 

กำรน ำ Creative Commons มำรวมกันที่นิยมใช้กันก็จะมีควำมหมำยและเครื่องหมำยที่
แตกต่ำงกันไปเป็นดังนี  (กนกวรรณ จันทร & จำรุณี กำรี, 2551)  

1. เครื่องหมำยประเภทแสดงที่มำ (BY) 
  เครื่องหมำยประเภทนี จะอนุญำตให้ผู้คนสำมำรถน ำผลงำนที่สร้ำงสรรค์ไปดัดแปลง แก้ไข 
รวมถึงน ำไปพัฒนำงำนสร้ำงสรรค์นั นแม้ว่ำอยู่ในรูปแบบใดหรือเพ่ือกำรค้ำก็ตำม แต่ต้องแสดงให้
ทรำบถึงท่ีมำหรืออ้ำงอิงถึงผู้สร้ำงสรรค์งำนต้นฉบับไว้ 
 2. เครื่องหมำยประเภทแสดงที่มำและใช้เครื่องหมำยอนุญำตแบบเดียวกัน (BY-SA) 
 เครื่องหมำยประเภทนี จะอนุญำตให้ผู้คนสำมำรถน ำผลงำนที่สร้ำงสรรค์ไปดัดแปลง แก้ไข 
รวมถึงน ำไปพัฒนำงำนสร้ำงสรรค์นั นแม้ว่ำอยู่ในรูปแบบใดหรือเพ่ือกำรค้ำก็ตำม แต่ต้องแสดงให้
ทรำบถึงที่มำหรืออ้ำงอิงถึงผู้สร้ำงสรรค์งำนต้นฉบับไว้ และใช้เครื่องหมำยอนุญำตแบบเดียวกันที่ผู้
สร้ำงสรรค์งำนได้ก ำหนดไว้ 
 3. เครื่องหมำยประเภทแสดงที่มำและไม่แก้ไขต้นฉบับ (BY-ND) 
 เครื่องหมำยประเภทนี จะอนุญำตให้ผู้คนสำมำรถน ำผลงำนที่สร้ำงสรรค์ไปเผแพร่ได้แม้ว่ำอยู่
ในรูปแบบกำรค้ำก็ตำม แต่ผู้ใช้ผลงำนสร้ำงสรรค์นั นไม่สำมำรถท ำกำรดัดแปลงหรือแก้ไขใด ๆ ทั งสิ น 
และต้องแสดงให้ทรำบถึงท่ีมำหรืออ้ำงอิงถึงผู้สร้ำงสรรค์งำนต้นฉบับไว้ 
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 4. เครื่องหมำยประเภทแสดงที่มำและไม่ใช้เพื่อกำรค้ำ (BY-NC) 
 เครื่องหมำยประเภทนี จะอนุญำตให้ผู้คนสำมำรถน ำผลงำนที่สร้ำงสรรค์ไปดัดแปลง แก้ไขได้
ตำมควำมประสงค์ของผู้คนแต่ไม่ใช่เพ่ือกำรค้ำแม้ว่ำอยู่ในรูปแบบใดก็ตำม และต้องแสดงให้ทรำบถึ ง
ที่มำหรืออ้ำงอิงถึงผู้สร้ำงสรรค์งำนต้นฉบับไว้ 
 5. เครื่องหมำยประเภทแสดงที่มำ ไม่ใช้เพ่ือกำรค้ำและใช้เครื่องหมำยอนุญำตแบบเดียวกัน
 (BY-NC-SA) 
 เครื่องหมำยประเภทนี จะอนุญำตให้ผู้คนสำมำรถน ำผลงำนที่สร้ำงสรรค์ไปดัดแปลง แก้ไข 
รวมถึงน ำไปพัฒนำงำนสร้ำงสรรค์นั นได้แต่จะไม่ใช่เพ่ือกำรค้ำแม้ว่ำอยู่ในรูปแบบใดก็ตำมแล้วผลงำน
สร้ำงสรรค์ที่ได้ดัดแปลง แก้ไข หรือพัฒนำขึ นใหม่นั นก็ไม่สำมำรถน ำไปใช้เพ่ือกำรค้ำได้ด้วย ที่ส ำคัญ
คือกำรแสดงให้ทรำบถึงที่มำหรืออ้ำงอิงถึงผู้สร้ำงสรรค์งำนต้นฉบับไว้  
 6. เครื่องหมำยประเภทแสดงที่มำ ไม่ใช้เพื่อกำรค้ำและไม่แก้ไขต้นฉบับ (BY-NC-ND) 
 เครื่องหมำยประเภทนี มีข้อจ ำกัดสูงสุดหำกเทียบกับเครื่องหมำยอนุญำตหลักทั ง 6 ประเภท 
โดยจะอนุญำตให้ผู้คนสำมำรถน ำผลงำนสร้ำงสรรค์ไปเผยแพร่ได้ แต่จะไม่อนุญำตให้ท ำกำรดัดแปลง 
แก้ไขใด ๆ ทั งสิ น รวมทั งไม่อนุญำตให้ใช้เพ่ือกำรค้ำอีกด้วยแม้ว่ำอยู่ในรูปแบบใดก็ตำม และที่ส ำคัญ
อีกอย่ำงหนึ่งคือต้องแสดงให้ทรำบถึงท่ีมำหรืออ้ำงอิงถึงผู้สร้ำงสรรค์งำนต้นฉบับไว้ 
 ผลในกำรใช้ Creative Commons จะท ำให้ผู้คนสำมำรถน ำผลงำนต่ำง ๆ ที่มีอยู่บนโลก
อินเทอร์เน็ตไปใช้งำนอย่ำงตำมเป้ำประสงค์โดยไม่ต้องแจ้งหรือขออนุญำตจำกผู้สร้ำงสรรค์งำนก่อนแต่
ต้องใช้ให้ถูกต้องภำยใต้กฎที่ก ำหนดไว้ของเครื่องหมำย Creative Commons ซึ่งอยู่กับกำรตั ง
เครื่องหมำยโดยผู้สร้ำงสรรค์งำนและผู้สร้ำงสรรค์งำนก็จะถูกสงวนสิทธิหรือลิขสิทธิ์ในฐำนะที่เป็น     
ผู้สร้ำงสรรค์งำนไว้ภำยใต้กำรใช้เครื่องหมำย Creative Commons 
 

6. ลำยน  ำดิจิทัล (Digital Watermarking) 

 6.1. ประวัติของลำยน  ำดิจิทัล 
กระดำษได้เริ่มผลิตในประเทศจีนประมำณหนึ่งพันปีมำแล้ว แต่ลำยน  ำของกระดำษจะเริ่มมี

ในประมำณปี ค.ศ. 1282 ที่ประเภทอีตำลี โดยลำยน  ำในตอนนั นเป็นกำรผลิตด้วยกำรเพ่ิมเส้นเข้ำไป
ในแม่พิมพ์ จึงท ำให้กระดำษบำงลงเล็กน้อยตรงที่มีลวดลำยแต่ก็ท ำให้ลวดลำยสำมำรถมองเห็นได้ชัด
ขึ น ลำยน  ำที่ใช้ติดกับกระดำษตอนแรก ๆ ใช้เพ่ือบ่งบอกถึงยี่ห้อของกระดำษและโรงงำนที่ผลิต
กระดำษ และก็เป็นเครื่องหมำยแบบเวทมนตร์หรืออำจเป็นกำรตกแต่งแบบทั่วไปนั นเอง 

จนถึงศตวรรษที่  18 ลำยน  ำได้น ำไปใช้ประโยชน์ในยุโรปและอำเมริกำด้วยใช้ในทำง
เครื่องหมำยกำรค้ำ (Trademark) กำรบันทึกกำรเวลำในกำรผลิตกระดำษ กำรบ่งบอกถึงขนำดของ
แผ่นกระดำษ และตอนนั นลำยน  ำก็ได้น ำไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือป้องกันธนบัตรและเอกสำร
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ต่ำง ๆ จึงเมื่อมีกำรสร้ำงลำยน  ำขึ นมำกำรปลอมแปลงก็จะเริ่มมีกำรพัฒนำวิธีกำรในกำรปลอมลำยน  ำ
ที่ใช้ในกำรป้องกันธนบัตรขึ นมำด้วยแล้วก็จะท ำให้เทคโนโลยีของลำยน  ำได้เจริญก้ำวหน้ำไปเช่นกัน
เพ่ือป้องกันกำรปลอมแปลงใด ๆ ในปี ค.ศ. 1779 ชำวอังกฤษนำย William Congreve ได้น ำแนวคิด
ในกำรท ำลำยน  ำสี (Color watermark) โดยลงเข้ำไปในระหว่ำงด ำเนินกำรผลิดกระดำษแต่ถูกปฏิเสธ
โดยธนำคำรแห่งชำติของอังกฤษเพรำะกำรท ำแบบนี เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยำก ต่อมำชำวอังกฤษอีก   
คนหนึ่งคือ William Henry Smith ได้น ำแนวคิดใหม่มำใช้แทนเส้นแบบผอมๆ ที่ใช้มำก่อน ซึ่งวิธีนั น
เป็นกำรท ำสร้ำงสัญญำณแบบลักษณะของภำพแกะสลักที่ไม่ได้เข้ำไปลึกในกระดำษอัดไปในแม่พิมพ์ 
ผลที่ได้ออกมำท ำให้ลำยน  ำมีควำมสวยงำมและมีร่มเงำสีเทำอีกด้วยเทคนิคนี จะเห็นได้ในธนบัตร
ประเภท 20 ดอลลำร์ของประเทศสหรัฐอำเมริกำปัจจุบัน 

ในปี 1954 ได้น ำลำยน  ำไปใช้ในวิสัยดนตรี ซึ่งกำรน ำไปใช้นั นเป็นกำรใช้เทคนิคในกำรก ำหนด
รหัส (code) เข้ำไปในดนตรีเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง (intermittent) หรือเป็นระยะ ๆ และรหัสดังกล่ำวก็
จะได้ลงเข้ำไปในที่แคบ ๆ ระยะห่ำงประมำณ 1 kHz ในระหง่ำงระยะห่ำงนั นรหัสที่ลงเข้ำไปจะเป็น 
dot (.) และ dash (-) ซึ่งอำจจะเรียกได้ว่ำ Morse code 

เมื่อในปี ค.ศ. 1979 นำย Szepanski ได้อธิบำยเกี่ยงกับเครื่องกลไกในกำรตรวจสอบ
ลวดลำยที่สำมำรถน ำมำใช้แทนเอกสำรที่ใช้เพ่ือป้องกันกำรปลอมแปลงได้ ต่อมำในปี ค.ศ. 1988 ก็มี
กำรอธิบำยเรื่องเทคนิคในกำรลงลำยน  ำเข้ำไปในสัญญำณเสียง และในปีเดียวกันเวลำในกำรใช้ลำยน  ำ
ครั งแรกได้เริ่มขึ นด้วยชำวญี่ปุ่น นำย Komatsu และนำย Tominaga แต่ยังค่อยมีนิยมใช้จนในใน          
ปี ค.ศ. 1990 ยุคของลำยน  ำก็กลำยเป็นยุคท่ีแท้จริง โดยในปี ค.ศ. 1995 กำรศึกษำวิจัยเรื่องลำยน  ำก็
จะเริ่มมีมำกขึ นและหนึ่งปีต่อมำก็มีกำรจัดกำรประชุมด้วยมีกำรพูดถึงเรื่องลำยน  ำครั งแรกของ 
Information Hiding Workshop (IHW) และกำรประชุมเรื่อง “ความปลอดภัยและการใช้ลายน ้า
ส้าหรับเนื อหาเอกสารมัลติมีเดีย (Security and Watermarking of Multimedia Contents)” ที่
ได้จัดในปี ค.ศ. 1999 และหลังจำกนั นก็จะมีกำรน ำระบบลำยน  ำไปท ำกำรตรวจสอบเพื่อป้องกันวิดีโอ
ที่ได้ใช้แผ่น DVD ในกำรบันทึกข้อมูล แล้วก็มีอีกสองโครงกำรเกี่ยวกับกำรใช้ลำยน  ำในกำรเผย
กระจำยออกอำกำศบนหน้ำจรที่ได้รับกำรสนับสนุนด้วยสหภำพยุโรป ส ำหรับปัจจุบันเทคโนโลยีลำย
น  ำถูกบริษัทมำกหมำยได้น ำไปประยุกต์ใช้ที่แตกต่ำงกันไปตำมควำมประสงค์ใด ๆ ของบริษัท  (Cox, 
Miller, Bloom, Kalker & Fridrich, 2008; Matt L. Miller, Cox, Linnartz & Kalker, 1999)  
 
 6.2. ควำมหมำยของลำยน  ำดิจิทัล 

สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์ ได้ให้นิยำมของลำยน  ำดิจิทัลว่ำ ลำยน  ำดิจิทัลเป็นวิธีกำรในกำรแทรก
ข่ำวสำรเข้ำไปในข้อมูลประเภทมัลติมีเดียเพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมเป็นเจ้ำของของเอกสำร โดย
ลักษณะของลำยน  ำดิจิทัลจะมีสองแบบคือลำยน  ำดิจิทัลที่สำมำรถมองเห็นได้ (Visible Digital 
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Watermark) และลำยน  ำดิจิทัลที่ไม่สำมำรถมองเห็นได้ (Invisible Digital Watermark) ซึ่งกำรใช้
ลำยน  ำก็เพรำะกำรเจริญเติบโต้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ได้ประดิษฐ์ขึ นทั งในระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบในกำรสื่อสำรได้ท ำให้กำรส่งข้อมูลข่ำวสำรในรูปแบบมัลติมีเดียสำมำรถท ำได้อย่ำงสะดวกและ
รวดเร็ว และอีกอย่ำงหนึ่งข้อมูลข่ำวสำรเหล่ำนั นก็สำมำรถน ำไปท ำซ  ำได้อีกด้วยเช่นกัน จึงท ำให้ผลที่
ตำมมำคือกำรละเมิดลิขสิทธิ์ทำงปัญญำที่ก ำลังรุ่นแรงในโลกปัจจุบัน วิธีกำรหนึ่งที่นิยมใช้ในกำรป้อง
กำรกำรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์คือกำรใช้ลำยน  ำนั นเอง (สุพจัน นิตย์สุวัฒน์, 2545)  

ธ ำรงรัตน์ อมรรักษำ และ วัชร พิชยนันท์ ได้ให้นิยำมของลำยน  ำดิจิทัลว่ำ ลำยน  ำดิจิทัล 
(Digital Watermarking) เป็นวิธีกำรที่ใช้ด้วยกำรลงข้อมูลหรือข่ำวสำรที่ส ำคัญเข้ำไปในข้อมูล
มัลติมีเดียอย่ำงลับ ด้วยสัญญำณลำยน  ำนั นจะถูกใช้เพ่ือน ำไปแสดงถึงควำมเป็นเจ้ำของของตัวข้อมูล
นั น เมื่อข้อมูลที่ได้ลงสัญญำณลำยน  ำดิจิทัลเรียบร้อยถูกน ำไปท ำซ  ำ สัญญำณลำยน  ำดิจิทัลที่ได้ลงเข้ำ
ไปในข้อมูลนั นก็จะถูกติดไปตำมข้อมูลที่ได้ท ำซ  ำนั นอีกด้วยเช่นกัน และอีกอย่ำงหนึ่งเมื่อต้อ งกำร
พิสูจน์หำเจ้ำของตัวจริงวิธีกำรของกำรกู้ขึ นสัญญำณลำยน  ำเป็นวิธีที่มีประสิทธิภำพเพ่ือหำเจ้ำของที่
แท้จริงได้ (ธ ำรงรัตน์ อมรรักษำ & รพี พืชพันธ์, 2002)  

Dhiman, Swati และ Onkar Singh ได้ให้นิยำมของลำยน  ำดิจิทัลว่ำ ลำยน  ำดิจิทัลเป็น
วิธีกำรหนึ่งที่ใช้เพ่ือป้องกันข้อมูลดิจิทัล หลังจำกข้อมูลดิจิทัลสำมำรถส่งให้กันและกันได้โดยผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ตซึ่งท ำให้ข้อมูลดิจิทัลเหล่ำนั นจะถูกท ำกำรเปลี่ยนแปลง ถูกท ำกำรแก้ไขที่ไม่ได้รับกำร
อนุญำต จนกำรท ำลำยข้อมูลดิจิทัลเหล่ำนั นเป็นต้น จึงวิธีกำรแบบกำรใช้ลำยน  ำดิจิทัลจะสำมำรถท ำ
ให้ผู้ใช้ได้รับสิทธิ์ในกำรใช้ข้อมูลนั นที่เป็นข้อมูลได้รับกำรป้องกันจำกกำรปลอมแปลงต่ำง ๆ มำแล้ว 
เพรำะลำยน  ำดิจิทัลสมำรถควบคุมต่อกำรท ำส ำเนำ สำมำรถท ำลำยเซ็นดิจิทัลได้ สำมำรถใช้เพ่ือ
ก ำหนดควำมเป็นเจ้ำของของข้อมูลได้ สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือต่อข้อมูล และสำมำรถท ำกำรตรวจสอบ
กับข้อมูลประเภทมัลติมีเดียได้อีกด้วย (Dhiman & Singh, 2016)  

Mahima Jacob ได้ให้นิยำมของลำยน  ำดิจิทัลว่ำ ลำยน  ำดิจิทัล (Digital Watermarking) 
เป็นเทคนิคที่ใช้โดยลงข้อมูลดิจิทัลเข้ำไปในข้อมูล ซึ่งลำยน  ำดิจิทัลเป็นวิธีกำรที่เนื่องมำจำกวิธีกำร
แบบกำรอ ำพรำงข้อมูล (Steganography) ด้วยวิธีกำรอ ำพวงข้อมูลนั นเป็นวิธีกำรในกำรลงข้อมูลแบบ
ลับเข้ำไปในข้อมูลอ่ืน แล้วข้อมูลที่เป็นภำพต้นฉบับและภำพที่ลงเข้ำไปคือทั งคู่นั นถูกตั งค่ำในระดับสูง
ด้วยเช่นกัน  หลักกำรที่ส ำคัญของลำยน  ำดิจิทัล (Digital Watermarking) คือได้มำจำกหลักกำรของ
ลำยน  ำที่ใช้กับภำพ (Image Watermarking) โดยวิธีกำรนั นจะมีกำรระบุข้อมูลลิขสิทธิ์ในภำพด้วย
เจ้ำของเพ่ือควำมปลอดภัยของรูปภำพ (Mahima Jacob, 2015)  

ดังนั น “ลำยน  ำดิจิทัล” เป็นวิธีกำรหนึ่งที่ใช้โดยกำรแทรกข่ำวสำรเข้ำไปในข้อมูลมัลติมีเดีย 
ด้วยลำยน  ำดิจิทัลที่ได้ลงเข้ำไปในข้อมูลจะแบ่งเป็นสองแบบคือแบบลำยน  ำดิจิทัลที่สำมำรถมองเห็นได้
และแบบไม่สำมำรถมองเห็นได้ ข้อมูลที่ได้ลงหรือแทรกเข้ำไปในข้อมูลมัลติมีเดียนั นมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
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กำรป้องกันไม่ให้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลด้วยไม่ได้รับกำรอนุญำตจำกเจ้ำของข้อมูล ป้องกันกำรท ำส ำเนำที่
ไม่ถูกต้องหรือกำรปลอมแปลงแก้ไขข้อมูลใด ๆ หรือจะพูดได้ว่ำเป็นวิธีกำรในกำรป้องกันไม่ให้เกิดกำร
ละเมิดเรื่องลิขสิทธิ์หรือกำรละเมิดทำงปัญญำ เพรำะลำยน  ำที่ได้ลงเข้ำไปก็จะติดกับข้อมูลมัลติมีเดีย
แม้ว่ำจะมีกำรท ำส ำเนำหลำยชุดลำยน  ำดิจิทัลก็ยังติดไปตำมชุดส ำเนำนั นอีกด้วยเช่นกัน เมื่อต้องกำร
ท ำลำยลำยน  ำดิจิทัลก็จะส่งผลท ำให้ค่ำของข้อมูลลดลงหรือท ำให้ข้อมูลสูญเสียได้ ที่ส ำคัญสำมำรถท ำ
กำรตรวจสอบควำมเป็นเจ้ำของที่แท้จริงได้ด้วยเทคนิคกำรกู้คืนสัญญำณลำยน  ำดิจิทัล จึงวิธีกำรนี เป็น
วิธีกำรที่มีประสิทธิภำพและนิยมน ำไปใช้ในกำรป้องกันข้อมูลมัลติมีเดียในยุคเทคโนโลยีปัจจุบันที่ต้อง
มีกำรส่งข้อมูลผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตและข้อมูลดังกล่ำวจะถูกท ำซ  ำหรือปลอมแปลงได้ง่ำย 
  
 6.3. ประเภทของลำยน  ำดิจิทัล 
 ลำยน  ำดิจิทัลถูกใช้ในกำรป้องกันไม่ให้ละเมิดเรื่องลิขสิทธิ์หรือป้องกันไม่ ให้ขำดประโยชน์   
ใด ๆ ต่อเจ้ำของข้อมูลมัลติมีเดีย ส ำหรับลำยน  ำดิจิทัลกำรน ำไปใช้ก็จะได้ถูกแบ่งออกไปเป็นอีก 2 
แบบพร้อมกันคือ ลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็น (Visible watermark) และ ลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็น 
(Invisible watermark) (Petitcolas, Anderson & Kuhn, 1999; ธ ำรงรัตน์ อมรรักษำ, 2545)  
 6.3.1. ลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็น 
 ลำยน  ำประเภทนี  เป็นลำยน  ำที่ใช้เพ่ือแสดงควำมเป็นเจ้ำของของข้อมูลเพ่ือป้องกันกำร
ละเมิดลิขสิทธิ์ทำงปัญญำ วิธีนี ท ำให้ผู้ที่ได้พบหรือใช้ข้อมูลดิจิทัลที่ได้ลงลำยน  ำดิจิทัลเรียบร้อยแล้วนั น 
สำมำรถรู้ถึงเจ้ำของข้อมูลหรือรู้ถึงแหล่งที่มำของข้อมูลได้โดยทันที ซึ่งเมื่อมีกำรท ำส ำเนำซ  ำกับ
เอกสำรมัลติมีเดียใด ๆ ลำยน  ำดิจิทัลก็จะติดกันไปกับเอกสำรมัลติมีเดียนั นด้วยเช่นกันและเรื่องที่
ส ำคัญกำรลงลำยน  ำจะช่วยป้องกันข้อมูลมัลติมีเดียได้ดีเพรำะเมื่อมีกำรละเมิดด้วยกำรถอดลำยน  ำ
ออกจะส่งผลให้ค่ำของข้อมูลมัลติมีเดียลดลงหรือจะท ำให้ข้อมูลนั น ๆ สูญเสียได้อีกด้วย 
 6.3.2. ลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็น 
 ลำยน  ำประเภทนี  ประเด็นหลักก็คือกำรต้องมีกุญแจรหัสลับเพ่ือเป็นส่วนประกอบส ำหรับเข้ำ
ไปในรหัสสัญญำณ ซึ่งเป็นวิธีกำรในกำรป้องกันกำรเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลใด  ๆ จำกบุคคลที่
ไม่ได้รับกำรอนุญำต จึงมีแค่ผู้ที่เป็นเจ้ำของคนเดียวที่สำมำรถรู้ถึงกุญแจรหัสลับได้ นอกจำกนั นแม้ว่ำ
บุคคลใดจะรู้ถึงวิธีกำรในกำรลงและถอดสัญญำณลำยน  ำดิจิทัลก็ไม่สำมำรถรู้ถึงสิ่งใด  ๆ ที่ลงไว้ใน
ข้อมูลดิจิทัลนั นโดยเด็ดขำด 
 ลำยน  ำแบบมองไม่เห็นจะท ำให้ผลที่ได้รับเมื่อใช้กระบวนกำรนี จะได้ข้อมูลมัลติมีเดียเหมือน
สภำพเดิม แต่ข้อมูลที่ได้ลงข้อมูลเข้ำไปในเอกสำรต้นฉบับจะสำมำรถน ำไปท ำกำรตรวจสอบได้เมื่อ
ต้องกำรพิสูจน์หำผู้ที่เป็นเจ้ำของที่แท้จริงได้ ด้วยใช้วิธีกำรในกำรกู้คืนข้อมูลที่ได้ลงไปในเอกสำร
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มัลติมีเดียใด ๆ นั น กำรใช้วิธีกำรแบบนี ต้องกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกำรจับสัญญำณ         
ลำยน  ำดิจิทัลเพรำะตำของมนุษย์จะไม่สำมำรถจับหรือเห็นลำยน  ำดิจิทัลประเภทนี ได้เลย 
 
 6.4. กำรประยุกต์ใช้ลำยน  ำดิจิทัล  

อินเทอร์เน็ตได้เข้ำมำมีบทบำทส ำคัญอย่ำงรวดเร็วส ำหรับปัจจุบันเนื่องจำกเป็นเส้นทำงใน
กำรสื่อสำรได้สะดวกและรวดเร็วที่สุดจึงท ำให้กำรส่งข้อมูลในรูปแบบต่ำง ๆ ที่เป็นสื่ อดิจิทัล (Digital 
Media) อย่ำงเช่น อักขระ ภำพ เสียง วิดีทัศน์ ภำพเคลื่อนไหว ฯลฯ ต้องประเชิญกับกำรถูกคัดลอก
หรือน ำไปท ำส ำเนำอย่ำงง่ำยได้จึงส่งผลให้สื่อเหล่ำนี ตกอยู่ในกำรน ำไปใช้ด้วยไม่ได้รับกำรอนุญำตจำก
ผู้สร้ำงสรรค์งำนหรือเรียกได้ว่ำ “กำรละเมิดลิขสิทธิ์ (Copyright)” ซึ่งสำมำรถท ำให้เสียผลประโยชน์
ต่อผู้สร้ำงสรรค์งำนได้ จึงท ำให้กำรหำทำงออกส ำหรับกำรป้องกันกำรละเมิดลิขสิทธิ์กลำยเป็นประเด็น
ส ำคัญอย่ำงมำกต่อโลกดิจิทัลปัจจุบัน 

ทำงออกที่นิยมใช้กันมำกคือกำรลงลำยน  ำดิจิทัล (Digital Watermark) ซึ่งเป็นกระบวนกำร
ในกำรลงสัญลักษณ์บำงอย่ำงเข้ำไปในสื่อต้นฉบับ ลำยน  ำดิจิทัลที่ลงกับสื่อดิจิทัลจะอยู่ในลักษณะ 2 
ประเภทคือลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็น (Visible watermark) และลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็น (Invisible 
watermark) ส่วนในวิธีกำรทำงคอมพิวเตอร์กำรลงลำยน  ำดิจิทัลจะแยกเป็น 2 วิธีกำร คือวิธีกำร
ท ำลำยน  ำในโดเมนภำพ (Spatial domain) ซึ่งเป็นวิธีกำรในกำรลงลำยน  ำดิจิทัลโดยกำรไปปรับค่ำ
จุดภำพ และวิธีกำรท ำลำยน  ำดิจิทัลในส่วนของควำมถี่ (Frequency domain) ซึ่งวิธีกำรนี เป็นกำร
แปลงภำพด้วยวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์จึงมี 3 ประเภท คือ Discrete Wavelet Transform, Discrete 
Fourier Transform และ Discrete Cosine Transform ก่อนจะปรับจุดสีซึ่งต้องใช้เวลำมำกในกำร
ค ำนวณ 

เทคนิคของกำรลงลำยน  ำดิจิทัลถูกแยกเป็น 2 วิธีกำรส ำคัญ ดังนี  
- วิธีกำรท ำลำยน  ำในโดเมนภำพ (Spatial domain) เป็นวิธีกำรศึกษำต ำแหน่งจุดภำพที่อยู่บน

ภำพต้นฉบับ หลังจำกนั นท ำกำรลงลำยน  ำดิจิทัลโดยตรงในค่ำควำมเข้มสีของภำพ ซึ่งจุดภำพที่ได้
ก ำหนดไว้นั นก็จะถูกน ำมำปรับค่ำควำมเข้มของสี (Mukherjee, Maitra & Acton, 2004)  

- วิธีกำรท ำลำยน  ำดิจิทัลในส่วนของควำมถี่  ) Frequency Domain) เป็นวิธีกำรในกำรลงลำยน  ำ
ดิจิทัลโดยกำรแปลงโดเมนควำมถี่ในภำพต้นฉบับโดยวิธีกำรแปลงต่ำง ๆ เช่น Discrete 
Wavelet Transform, Discrete Fourier Transform แ ล ะ  Discrete Cosine Transform 
หลังจำกนั นจะท ำกำรแก้ไขค่ำควำมถี่ของกำรแปลงให้เหมำะสมเพ่ือท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลที่ลงกับ
ภำพมีควำมสมดุลในเรื่องคำมคงทนและกำรมองเห็น 
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6.5. พื นฐำนของลำยน  ำดิจิทัล 
 6.5.1. พื นฐำนกำรแทรกลำยน  ำดิจิทัล 

กำรลงลำยน  ำดิจิทัลเป็นกระบวนกำรในกำรลงสัญลักษณ์ใดสัญลักษณ์หนึ่งให้เข้ำไปอยู่ในสื่อ
ต้นฉบับซึ่งอำจจะมีจ ำนวนมำกตำมควำมต้องกำรหรือควำมที่เป็นไปได้ และยังต้องทนต่อกำรโจมตี
ต่ำง ๆ เช่น กำรหมุนภำพ กำรเปลี่ยนขนำดภำพ ฯลฯ ซึ่งบำงที่กำรลงลำยน  ำดิจิทัลอำจมีกำรเข้ำรหัส
หรือไม่ก็มีจึงอยู่กับข้อมูลที่ลงเข้ำไปที่จะกลำยเป็นองค์ประกอบอย่ำงหนึ่งของข้อมูลด้วยคือเป็นลำยน  ำ
สื่อต้นฉบับ (ทองปำน สุขเสมอ, ก ำธร สำรวรรณ, จันทิมำ พลพินิจ & อุมำภรณ์ สำยแสงจันทร์)  

กระบวนกำรในกำรลงลำยน  ำดิจิทัลจะมีลักษณะเป็นดังนี  
Y = f (x , w , k) (1) 

Y= f (x , w) (2) 
โดยก ำหนดให้ 
 y คือภำพที่ลงลำยน  ำดิจิทัล 
 x คือภำพต้นฉบับ 
 w คือลำยน  ำดิจิทัล 
 f คือฟังก์ชันในกำรลงลำยน  ำดิจิทัล 
 k คือคีย์หรือกุญแจลับ 

ภาพที่ 5 กำรแทรกลำยน  ำดิจิทัลลงในสื่อต้นฉบับ 
 

 6.5.2. พื นฐำนของกำรถอดลำยน  ำดิจิทัล 
 ในกรณีต้องกำรถอดลำยน  ำดิจิทัลออก แนวทำงจะเป็นดังนี  

- เมื่อบำงกรณีที่หำข้อมูลตั งต้นไม่พบ หรือข้อมูลตั งต้นมีจ ำนวนมำกจนท ำให้กำรค ำนวณต้องใช้
เวลำนำน กำรหำหรือถอดลำยน  ำดิจิทัลสำมำรถท ำได้โดยไม่ต้องน ำข้อมูลต้นฉบับ (Blind 
Watermarking) มำใช้ (ทองปำน สุขเสมอ, ก ำธร สำรวรรณ, จันทิมำ พลพินิจ & อุมำภรณ์ สำย
แสงจันทร์) 

- เมื่อลำยน  ำดิจิทัลเป็นข้อมูลต้นฉบับซึ่งเป็นองค์ประกอบของข้อมูลนั น กำรหำหรือถอดลำยน  ำ
ดิจิทัลออกจำกสื่อต้นฉบับต้องใช้ข้อมูลต้นฉบับในกำรหำและถอดลำยน  ำดิจิทัลนั น 

Watermark 

Media 

Key 

Watermark Media Embedding 
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ภาพที่ 6 กำรถอดลำยน  ำออกจำกสื่อต้นฉบับ 

7. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับลำยน  ำดิจิทัล 

 7.1. กำรตั งต ำแหน่งของลำยน  ำดิจิทัล 
ธ ำรงรัตน์  อมรักษำ และ รพี  พืชพันธ์ ได้ พูดถึงกำรตั งต ำแหน่งของลำยน  ำดิจิทัลใน

ควำมหมำยของลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็น โดยผู้วิจัยทั งสองได้อธิบำยถึงลักษณะทั่วไปของลำยน  ำดิจิทัล
ที่มองเห็นซี่งเปรียบเสมือนกับกำรปะติดตรำประทับของเจ้ำของลิขสิทธิ์ไว้บนภำพดิจิทัลต้นฉบับ แล้ว
ในกำรตั งต ำแหน่งลำยน  ำดิจิทัลก็จะท ำกำรตั งในต ำแหน่งที่เหมำะสมและไม่ท ำให้มีผลกระทบที่ท ำให้มี
ควำมสูญเสียต่อภำพลักษณ์จนเกินไป (ธ ำรงรัตน์ อมรรักษำ & รพ ีพืชพันธ์, 2002)  

แม้ว่ำจะมีกำรพูดถึงกำรตั งต ำแหน่งลำยน  ำดิจิทัลก็ตำม แต่ประเด็นส ำคัญในกำรเลือก
ต ำแหน่งใดต ำแหน่งหนึ่งส ำหรับใช้ในกำรลงลำยน  ำดิจิทัลยังเป็นประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนอยู่เหมือนเดิม 
ทำงออกส ำรหับปัญหำนี คือกำรศึกษำเกี่ยวกับจุดตัด 9 ช่อง (Rule of thirds) จึงก็จะไปเกี่ยวข้องใน
เรื่องเทคนิคของกำรติดตำมดวงตำมนุษย์ ซึ่งเป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรติดตำมดวงตำของมนุษย์บนสื่อ   
ต่ำง ๆ รวมทั งสื่อโสตทัศน์ด้วยเช่นกัน 
 

7.1.1. จุดตัด 9 ช่อง (Rule of thirds) 
 จุดตัด 9 ช่อง (Rule of thirds) มีกำรพูดถึงตั งแต่ปี 1797 โดย John Thomassmith กับ 
Downes Joseph ซึ่งในสมัยนั นเทคนิคประเภทนี ถูกน ำไปใช้ส ำหรับกำรวำดภำพที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
แสงและเงำเพ่ือช่วยให้ภำพวำดที่เสร็จสมบูรณ์มีควำมสวยงำมยิ่งขึ น โดยควำมหมำยของเทคนิคนี คือ
น ำองค์ประกอบของแสงไปตั งในต ำแหน่งที่ใกล้กับตรงกลำง (middle) ของภำพ และที่เหลือสองใน
สำมของภำพวำดจะเป็นเงำของภำพ 

ส ำหรับปัจจุบันจุดตัด 9 ช่อง ได้นิยำมว่ำเป็นกฎของกำรจัดองค์ประกอบที่ส ำคัญมำกอย่ำง
หนึ่งที่ใช้โดยผู้ถ่ำยภำพเพ่ือสร้ำงภำพถ่ำยที่มีคุณภำพสูง ลักษณะของจุดตัด 9 ช่องคือกำรตั งต ำแหน่ง
ของเนื่องหำส ำคัญให้อยู่ตำมแนวของเส้นมโนภำพ 3 เส้นหรืออยู่รอบจุดตัดเหล่ำนั นเพื่อท ำให้ภำพที่ได้
สร้ำงมำมีควำมสวยงำมมำกขึ น สิ่งส ำคัญของจุดตัด 9 ช่องคือต้องมีควำมเข้ำใจเรื่องกำรตั งต ำแหน่ง
ของเนื อหำส ำคัญซึ่งมีประเด็นที่ต้องเข้ำใจมำกกว่ำควำมรู้ในเชิญศิลปะอย่ำงเดียว  (Mai, Le, Niu & 
Liu, 2011)  
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1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

ภำพที่ 7 ลักษณะของจุดตัด 9 ช่อง 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

ภาพที่ 8 ลักษณะของจุดตัด 9 ช่องในภำพถ่ำย (ปรำสำทหินเกำะแกร์ ประเภทกัมพูชำ ปี 2561) 

จุดดัด 9 ช่อง เป็นกำรแยกตำรำง (grid) เป็นแนวตั ง 3 แนว และแนวนอน 3 แนว ซึ่งตำรำง
เหล่ำนี สำมำรถปรำกฏขึ นมำตัดกันบนภำพถ่ำยหนึ่งใบตำมกำรจินตนำกำรของผู้สร้ำงสรรค์ได้และ
สำมำรถบ่งบอกให้ผู้สร้ำงสรรค์ผลงำนเกี่ยวกับภำพสำมำรถสร้ำงสรรค์ภำพโดยสำยตำของพวกเขำง่ำน
ขึ น ตำรำงเหล่ำนั นสำมำรถช่วยให้ผู้สร้ำงสรรค์งำน (โดยเฉพำะผู้ถ่ำยภำพ) ผู้คนจะมองภำพอย่ำงไร
และต ำแหน่งใดบนภำพหนึ่งใบ 

ในแต่ละช่องของกฎจุดตัด 9 ช่อง มีขนำดที่เท่ำกัน (ช่องทั งหมด 9 ช่อง) แต่ช่องเหล่ำนั น
สำมำรถท ำกำรเปลี่ยนรูปรำงและขนำดได้ซึ่งอำศัยอยู่กับผลงำนสร้ำงสรรค์ที่ต้องกำร โดยช่องทั ง 9 
นั นจะครอบคลุมบนพื นของภำพหรือเต็มครอบของภำพ 

กำรใช้จุดตัด 9 ช่องจะแน่นในเรื่องจุดตัดกันระหว่ำงบรรทัดที่แยกภำพให้เป็นแนวตั ง 3 แนว 
และแนวนอน 3 แนว (เป็น 9 ช่อง) ซึ่งผลในกำรน ำองค์ประกอบไปวำงในแต่ละจุดตัดก็จะมีผลที่
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แตกต่ำงกันไป (Carrie Cousins, 2012; Muriel Domingo, 2019; สุรพงษ์ บัวเจริญ, 2554; อนุสรณ์ 
วิจำรณ์ปรีชำ, 2555) ดังนี  

1. จุดตัดที่มุมบนทำงซ้ำย 

จุดตัดในต ำแหน่งนี จะมีเปอร์เซ็นต์ในกำรเริ่มมองภำพและพักดูถึง 41% 
2. จุดตัดที่มุมล่ำงทำงซ้ำย 
จุดตัดในต ำแหน่งนี จะมีเปอร์เซ็นต์ในกำรเริ่มมองภำพและพักดูถึง 25% 
3. จุดตัดที่มุมบนทำงขวำ 
จุดตัดในต ำแหน่งนี จะมีเปอร์เซ็นต์ในกำรเริ่มมองภำพและพักดูถึง 20% 
4. จุดตัดที่มุมล่ำงทำงขวำ 
จุดตัดในต ำแหน่งนี จะมีเปอร์เซ็นต์ในกำรเริ่มมองภำพและพักดูถึง 14% 
ตำมเปอร์เซ็นต์แสดงให้เห็นว่ำเมื่อผู้คนเริ่มดูภำพจุดตัดแรกท่ีผู้คนจะมองและพักดูคือจุดตัดที่

มุมบนทำงซ้ำย โดยมีระดับเปอร์เซ็นต์มีถึง 41% ต่อมำกำรมองดูก็จะลงมำตรงจุดตัดที่มุมล่ำงทำงซ้ำย 
ซึ่งมีระดับเปอร์เซ็นต์ลดลงมำเป็น 25% หลักจำกนั นก็จะมองดูไปถึงจุดตัดที่มุมบนทำงขวำ โดยมี
ระดับเปอร์เซ็นต์ลดลงมำเป็น 20% และท้ำยสุดผู้คนก็จะมองดูไปที่จุดตัดที่มุมล่ำงทำงขวำ ซึ่งมีระดับ
เปอร์เซ็นต์ที่ลดลงมำเหลือเป็น 14%  

 

41%  20% 

   

25%  14% 

ภาพที่ 9 ระดับเปอร์เซ็นต์ของแต่ละจุดตัดของจุดตัด 9 ช่อง และวิธีกำรมองของตำมนุษย์ 
  

7.1.2. กำรติดตำมดวงตำ (Eye tracking) 
ตำมกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรติดตำมดวงตำ (Eye tracking) ได้อธิบำยให้เห็นถึงวิธีกำรใน

กำรศึกษำควำมเคลื่อนที่ของดวงตำมนุษย์ โดยท ำกำรตรวจจับกำรเคลื่อนที่ของดวงตำมนุษย์ด้วยกำร
ใช้อุปกรณ์ตรวจจับดวงตำ (Eye tracking device) หลังจำกนั นเมื่อได้ผลของกำรวิจัยมำก็จะน ำข้อมูล
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เหล่ำนั นไปท ำกำรประมวลผลเพ่ือหำต ำแหน่งที่สำยตำได้แพ่งมอง (Point of Gaze: POG) ซึ่งผลใน
กำรค ำนวณผลลัพธ์ของต ำแหน่งสำยตำก็จะสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในงำนต่ำง ๆ ได้ (Antes, Forks 
& Edwards, 1974)  

ผลของกำรวิจัยในเรื่องแนวทำงเดินของช่วงเวลำในกำรดูภำพ (The time course of 
picture viewing) ของ James R. Antes ได้ชี ให้เห็นว่ำ กำรมองภำพของมนุษย์จะเริ่มต้นข้ำงซ้ำย
บนสุดและท้ำยด้วยข้ำงขวำล่ำงสุดเหมือนตัวอย่ำงในภำพข้ำงล่ำง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 10 ภำพจำกงำนวิจัยเรื่อง “ระยะเวลำในกำรมองภำพ” ของ James R. Antes 

เกี่ยวกับกำรติดตำมดวงตำ (Eye tracking) ของมนุษย์ 
 

   

   

   

ภาพที่ 11 ลักษณะของกำรติดตำมดวงตำ (Eye tracking) ของมนุษย์ 
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ตำมผลวิจัยของ James R. Antes ในเรื่องกำรติดตำมดวงตำของมนุษย์ด้วยใช้อุปกรณ์
ตรวจจับดวงตำส ำหรับบันทึกกำรเคลื่อนที่ของดวงตำมนุษย์ ได้ชี ให้เห็นว่ำดวงตำของมนุษย์เมื่อมองดู
ภำพจะมีลักษณะเหมือนตัวอักษร “Z” ในภำษำอังกฤษด้วยดวงตำของมนุษย์จะเริ่มต้นของกำรมองดู
ภำพจำกข้ำงซ้ำยบนสุดของภำพไปท้ำยสุดด้วยข้ำงขวำล่ำงสุดในภำพ 
  

7.1.3. ลักษณะกำรเขียนในภำษำไทย 
ปัจจุบันกำรเขียนอักขระหรือตัวหนังสือเป็นกำรเขียนจำกซ้ำยไปขวำ ซึ่งในภำษำไทยกำร

เขียนตัวหนังสือรวมทั งวิธีกำรในกำรอ่ำนหนังสือก็จะเป็นลักษณะจำกซ้ำยไปขวำบนลงล่ำง  (ประเทิน 
มหำขันธ์, 2506) เหมือนลักษณะลำกลเช่นกัน ในขณะภำษำต่ำง ๆ ที่เขียนจำกขวำไปซ้ำยบนลงล่ำงก็
ก ำลังเริ่มมีกำรปรับตัวให้เหมือนลักษณะสำกลมำกขึ นเช่นกัน จึงท ำให้จิตวิทยำต่อกำรมองเห็นข้ำงซ้ำย
บนสุดเป็นจุดแรก ๆ ของกำรมองเห็นของดวงตำมนุษย์และตำมท้ำยด้วยข้ำงขวำล่ำงสุดเป็นปัจจัยที่
ส่งผลท ำให้ต ำแหน่งข้ำงล่ำงสุดเป็นต ำแหน่งที่ท ำให้องค์ประกอบต่ำง ๆ ของภำพรับผลกระทบจนมำก
เกินไป และยังท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลที่ตั งในต ำแหน่งดังกล่ำวไม่สำมำรถเด่นกว่ำองค์ประกอบของภำพอีก
ด้วย 

 
7.1.4. สรุป 
ผลของกำรศึกษำเก่ียวกับจุดตัดเก้ำช่องได้แสดงให้เห็นว่ำกำรน ำองค์ประกอบหลักของภำพไป

วำงหรือตั งในต ำแหน่งที่ตัดกันของบรรทัดที่แยกภำพให้เป็นเก้ำช่องเป็นวิธีกำรในกำรท ำให้ภำพมีควำม
เด่นขึ นมำ จุดตัดในเทคนิคนี มี 4 จุด ซึ่งเปอร์เซ็นต์ควำมเด่นต่อกำรวำงภำพในแต่ละจุดก็จะมี
เปอร์เซ็นต์ควำมแตกต่ำงกันไปด้วยเช่นกัน จุดแรกที่อยู่บนสุดข้ำงซ้ำยในระว่ำงจุดตั งทั ง 4 จุด เป็น
จุดตัดที่มีเปอร์เซ็นต์ควำมเด่นมำกที่สุดถึง 41% เมื่อน ำองค์ประกอบหลักของภำพไปวำงหรือตั งในจุด
นั น และตำมด้วยจุดตัดข้ำงซ้ำยล่ำงสุดซึ่งมีควำมเด่นอยู่ที่ 25% แล้วขึ นไปจุดตัดข้ำงขวำบนสุดที่มี
ควำมเด่นอยู่ท่ี 20% และตำมด้วยท้ำยสุดที่จุดตัดข้ำงขวำล่ำงสุดซึ่งมีควำมเด่นอยู่ที่ 14% 

ลักษณะเด่นอย่ำงนี ของเทคนิคจุดตัดเก้ำช่องท ำให้มีลักษณะในกำรวำงองค์ประกอบหลักของ
ภำพเหมือนอักขระภำษำไทยตัว “ท : ทหำร” คือเริ่มต้นจำกข้ำงบนสุดข้ำงซ้ำยไปท้ำยข้ำงขวำล่ำงสุด 

ลักษณะในกำรเริ่มต้นกำรตั งองค์ประกอบเพ่ือให้ภำพมีควำมเด่นโดยกำรค ำนวณจำกข้ำง
บนสุดข้ำงซ้ำยไปท้ำยข้ำงขวำล่ำงสุดนี สำมำรถเห็นได้ในผลกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรติดตำมดวงตำของ
มนุษย์ด้วยใช้อุปกรณ์ตรวจจับดวงตำ ซึ่งผลกำรวิจัยก็ได้ชี ให้เห็นว่ำจุดเริ่มต้นที่ดวงตำของมนุษย์มองดู
ภำพจะเริ่มต้นจำกข้ำงบนสุดข้ำงซ้ำยไปท้ำยข้ำงขวำล่ำงสุดใกล้เคียงกันกับจุดตัดเก้ำช่องเช่นกันที่
เริ่มต้นจำกข้ำงบนสุดข้ำงซ้ำยไปท้ำยข้ำงขวำล่ำงสุด แต่ทั งสองนี มีควำมต่ำงกันตรงที่ว่ำลักษณะ   
ควำมเด่นส ำหรับภำพในเทคนิคจุดตัดเก้ำช่องมีลักษณะเหมือนตัวอักขระภำษำไทยตัว “ท : ทหำร” 
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ส่วนลักษณะของกำรติดตำมดวงตำมนุษย์มีลักษณะในกำรเคลื่อนที่ของดวงตำเมื่อมองดูภำพเป็น
อักขระตัว “Z” ในภำษำอังกฤษดังตัวอย่ำงในภำพที่ 9 และภำพท่ี 11 

จำกผลของเทคนิคจุดตัดเก้ำช่องกับผลวิจัยกำรติดตำมดวงตำมนุษย์สำมำรถอธิบำยได้ว่ำ 
ต ำแหน่งแรกที่ท ำให้องค์ประกอบของภำพมีควำมเด่นคือจุดตัดแรกข้ำงบนสุดข้ำงซ้ำยเหมือนผลของ
กำรศึกษำควำมเคลื่อนที่ของดวงตำมนุษย์ที่เริ่มต้นในกำรมองดูภำพจำกจุดแรกข้ำงบนสุดข้ำงซ้ำยของ
ภำพเหมือนกัน เพรำะฉะนั นต ำแหน่งข้ำงบนสุดข้ำงซ้ำยนี จะไม่สำมำรถน ำไปใช้เป็นต ำแหน่งในกำรลง
ลำยน  ำดิจิทัลได้ เนื่องจำกกำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นในภำพต้องเป็นกำรลงลำยน  ำดิจิทัลใน
ต ำแหน่งที่ไม่ท ำให้องค์ประกอบหลักของภำพมีควำมสูญเสียจนเกินไป 

ถึงแม้ว่ำต ำแหน่งแรกบนสุดข้ำงซ้ำยของทั งสองวิธีกำรเป็นปัญหำต่อกำรเลือกต ำแหน่งของ
กำรลงลำยน  ำดิจิทัลแล้ว แต่ทั งสองวิธีกำรยังชี ให้เห็นว่ำยังมีต ำแหน่งข้ำงขวำล่ำงสุดเป็นต ำแหน่งที่จะ
รับควำมสนใจน้อยที่สุดส ำหรับเทคนิคจุดตัดเก้ำช่อง โดยจะมีเปอร์เซ็นต์ควำมสนใจที่  14% ต่ำงจำก
จุดแรกในต ำแหน่งบนสุดข้ำงซ้ำยที่มีควำมสนใจอันดับแรกที่ 41% และเป็นต ำแหน่งท้ำยสุดส ำหรับ
กำรมองดูภำพของดวงตำมนุษย์จำกกำรบันทึกควำมเคลื่อนที่ของดวงตำในช่วงเวลำมองดูภำพ เหตุผล
นี สำมำรถอธิบำยให้เห็นว่ำ กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในต ำแหน่งข้ำงขวำล่ำงสุดจะเป็นต ำแหน่งที่สมควรจะ
น ำไปใช้เพ่ือกำรลงลำยน  ำดิจิทัล เนื่องจำกเป็นต ำแหน่งที่รับควำมสนใจน้อยที่สุดในเทคนิคจุดตัดเก้ ำ
ช่องและเป็นต ำแหน่งท้ำยสุดของกำรติดตำมดวงตำของมนุษย์ ซึ่งถูกต้องตำมทฤษฎีที่อธิบำยว่ำกำรลง
ลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นกับภำพต้องไม่ท ำให้องค์ประกอบของภำพสูญเสียจนเกินไปนั นเอง 
 
 7.2. ควำมทึบแสง (Opacity) 
 ควำมทึบแสงของลำยน  ำดิจิทัลจะมีผลเมื่อกำรลงลำยน  ำดิจิทัลโดยกำรตั งค่ำควำมทึบแสงต่ ำ 
กำรตั งค่ำทึบแสงต่ ำจะส่งผลให้เห็นชัดเมื่อกำรน ำลำยน  ำดิจิทัลไปลงในต ำแหน่งที่พื นของภำพกับสีของ
ลำยน  ำดิจิทัลเป็นสีเดียวกัน ในกรณีนี ลำยน  ำดิจิทัลอำจจะถูกมองข้ำมได้เนื่องจำกว่ำควำมชัดของ  
ลำยน  ำดิจิทัลถูกลดลงเพรำะสีของลำยน  ำดิจิทัลเหมือนกับสีของพื นภำพ กำรที่ท ำให้ลำยน  ำดิจิทัล
สำมำรถมองเห็นได้ก็เมื่ออยู่ในสองกรณี ดังนี  

1. ลำยน  ำดิจิทัลนั นอยู่ในต ำแหน่งที่มีสีตรงข้ำมกับพื นภำพ 
2. เพ่ิมค่ำควำมทึบแสงให้ลำยน  ำดิจิทัล 
ส ำหรับหอจดหมำยเหตุนำยกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลำนนท์ ได้เสนอ “โครงกำรจ้ำง

เหมำบริกำรสแกนภำพถ่ำยและน ำเข้ำข้อมูลในระบบงำนจดหำยเหตุ” ได้ระบุข้อก ำหนดต่ำง ๆ 
เกี่ยวกับรำยละเอียดของลำยน  ำดิจิทัลที่ต้องลงกับภำพสแกนของโครงกำรฯ โดยก ำหนดรำยละเอียด
ของลำยน  ำดิจิทัลดังควำมทึบแสงให้อยู่ในค่ำควำมทึบแสง 50% เนื่องจำกเหตุผลว่ำ กำรลงลำยน  ำ
ดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพจะต้องเป็นกำรวำงทับองค์ประกอบหรือรำยละเอียดของ
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ภำพ ถึงแม้ว่ำเป็นกำรวำงทับก็ตำมแต่กำรวำงนั นจะต้องสำมำรถให้อ่ำนหรือมองเห็นองค์ประกอบหรือ
รำยละเอียดของภำพได้ (หอจดหมำยเหตุนำยกรัฐมนตรีพลเอกเปรมติณสูลำนนท์)  
  
 7.3. เส้นทแยงมุม 
 เส้นทแยงมุม เป็นวิธีกำรในกำรค ำนวณหำควำมยำวของพื นหรือจรเครื่องไฟฟ้ำโดยเฉียงจำก
มุมหนึ่งไปยังมุมตรงข้ำม ตำมสูตรเพื่อหำค่ำจำกมุมหนึ่งไปยังมุมหนึ่งต้องใช้สูตร ดังนี  

ตำมสูตรคือ x= A2+B2  

    x= √𝐴2 + 𝐵2 

  
กำรใช้เส้นทแยงมุมในปัจจุบันถูกน ำไปใช้ในกำรหำควำมยำวของจรเครื่องไฟฟ้ำ กำรน ำใช้

เป็นเทคนิคในกำรถ่ำยภำพเพ่ือแยกส่วนของภำพให้เป็นสองด้ำน รวมถึงกำรใช้ในงำนวิศวกรรมต่ำง ๆ 
เพ่ือศึกษำจำกมุมหนึ่งไปยังมุมหนึ่ง 
 

8. ทฤษฎีสี (Color Theory) 

 สี เป็นลักษณะของแสงที่ปรำกฏผ่ำนสำยตำของมนุษย์ โดยตำของมนุษย์จะวิเครำะห์ข้อมูล
พลังงำนแสงผ่ำนประสำทสัมผัสกำรมองเห็นไปยังศูนย์สับเปลี่ยนในสมองสู่ศูนย์กำรมองเห็นภำพ และ
สร้ำงภำพหรือกำรมองเห็นกลับมำจำกผลของกำรวิเครำะห์แยกแยะที่สมบูรณ์ (สมภพ จงจิตต์โพธำ, 
2556)  
 สีถูกแยกออกเป็น 2 วรรณะใหญ่ ๆ คือ วรรณะเย็น และวรรณะร้อน ส ำหรับวรรณสีจะแน่น
ในเรื่องควำมรู้สึกของมนุษย์ต่อสีต่ำง ๆ ที่มีบนโลกนี  โดยวรรณะเย็นจ ำท ำให้ผู้คนรู้สึกว่ำ เย็น สงบ 
สบำย ซึ่งมีสีต่ำง ๆ เช่น สีเขียว-เหลือง เขียว เขียวน  ำเงิน น  ำเงิน น  ำเงิน-ม่วง และม่วง ส่วนวรรณะ
ร้อนก็จะท ำให้ควำมรู้สึกของมนุษย์เป็นร้อนหรืออุ่น ซึ่งมีสีต่ำง ๆ เช่น สีเหลือง สีส้ม -เหลือง สีส้ม      
สีส้ม-แดง และสี่ม่วง-แดง 
 ส ำหรับสีขำวกับสีด ำ เป็นสีที่ตรงข้ำมกันโดยกำรเห็นในระหว่ำงควำมอ่อนและเข้มของสี หำก
อยู่ในระดับเข้มสุดสีก็จะเป็นสีด ำ และหำกอยู่ในระดับอ่อนมำกก็จะกลำยเป็นสีขำว (ประณต กุล
ประสูตร, 2552) เพรำะฉะนั นกำรใช้สีที่ตรงข้ำมกันจะท ำให้มีประสิทธิภำพในกำรมองเห็นหรือง่ำยต่อ
กำรท ำให้สีไม่ไปทับซ่อนกันจนแยกไม่ออกหรือมองไม่เห็น 
 8.1. ปฏิกิริยำของสีทำงด้ำนศิลปะต่อจิตวิทยำของมนุษย์ 

พื นฐำนของกำรออกแบบศิลปะ (Element of Design) ในทุกสำขำจะมีสีเป็นส่วนประกอบที่
ส ำคัญ จึงท ำให้ศิลปินหรือนักออกแบบทุกคนต้องถนัดในกำรใช้สีเพ่ือใช้สีเป็น “ตัวกลำง” หรือ “สื่อ” 
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ในกำรแสดงถึงควำมรู้สึก กำรสร้ำงสรรค์ พร้อมกันนี เพ่ือให้บรรลุถึงควำมรู้สึก อำรมณ์ ได้ดีต้องมี
ส่วนประกอบขั นพื นฐำนในด้ำนอื่น ๆ อีกด้วย เช่น เส้น รูปทรง รูปร่ำง พื นผิว ฯลฯ   

สีอ่อนกับสีเข้มจะมีผลในแง่ต่ำง ๆ ต่ออำรมณ์ ควำมรู้สึกของมนุษย์ ดังนี  
ก. ด้ำนขนำด (Size) 

สีอ่อน จะให้ควำมรู้สึกว่ำมีขนำดใหญ่ กว้ำงขวำง 
สีเข้ม จะให้ควำมรู้สึกว่ำมีขนำดเล็ก คับแคบ 

ข. ด้ำนน  ำหนัก (Weight) 
สีอ่อน สีวรรณะเย็น จะให้ควำมรู้สึกว่ำมีน  ำหนักเบำ 
สีเข้ม สีวรรณะร้อน จะให้ควำมรู้สึกว่ำมีน  ำหนักมำก 

ค. ด้ำนระยะทำง (Perspective) 
สีอ่อน จะให้ควำมรู้สึกว่ำมีระยะทำงไกลสำยตำ 
สีเข้ม จะให้ควำมรู้สึกว่ำมีระยะทำงใกล้สำยตำ 

ง. ด้ำนอุณหภูมิ (Temperature) 
สีวรรณะร้อน จะให้ควำมรู้สึกเร้ำร้อน ตื่นเต้น ไม่สบำยตำ 
สีวรรณะเย็น จะให้ควำมรู้สึกสบำย เรียบ สงบ 

จ. เรื่องควำมแข็งแรง (Wrought) 
สีตำมวัตถุในธรรมชำติ ที่มีควำมแข็งแรงอยู่ในตัวเอง หำกใช้สีตำมวัตถุในธรรมชำตินั นจะให้

ควำมรู้สึกว่ำมีควำมแข็งแรงกว่ำสีอื่น ๆ (น. ณ. ปำกน  ำ, 2518; พงศ์ศิริ คิดดี, 2558)  
 

9. ลักษณะของภำพที่ไม่สำมำรถลงลำยน  ำดิจิทัล 

 9.1. ภำพรำชวงศ์ 
 พระบรมฉำยำลักษณ์ / พระฉำยำลักษณ์ / พระรูป เป็นพระเกียรติยศอย่ำงสูงย่ำงหนึ่งของ
องค์พระมหำกษัตริย์ ซึ่งไม่สำมำรถน ำไปแก้ไข ตกแต่ง หรือท ำให้ผิดจำกเดิมมำกกว่ำควำมเป็น
ธรรมชำติได้ด้วยเด็ดขำด 

ส ำนักรำชเลขำธิกำร และส ำนักพระรำชวัง ได้ออกข้อปฏิบัติให้คนไทยทุกคน รวมทั งผู้คน 
ทั่วไปให้ทรำบถึงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ พระบรมฉำยำลักษณ์ / พระฉำยำลักษณ์ / พระรูป ก่อนที่จะน ำไป
เผยแพร่บนสื่อต่ำง ๆ (ส ำนักรำชเลขำธิกำร, 2559) ดังนี   

1. ห้ำมไม่ให้มีข้อควำมใด ๆ อยู่บนเหนือพระเศียร และไม่อนุญำตให้มีตัวอักษรไปอยู่ทับ
พระองค ์

2. ห้ำมกำรน ำไปท ำกำรตกแต่งใด ๆ ที่ผิดจำกเดิมจนเกินควำมเป็นธรรมชำติ แม้จะใช้วิธีกำร
หรือเทคนิคใด ๆ ก็ตำม 
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3. ห้ำมใส่เครดิต (Credit) ของตนเองลงไปข้ำงล่ำงแม้ว่ำจะเป็นตัวใด ๆ อยู่ในขนำดเล็กหรือ
ใหญ่ก็ตำม 

4. ห้ำมเด็ดขำดกำรน ำ พระบรมฉำยำลักษณ์ / พระฉำยำลักษณ์ / พระบรมสำทิสลักษณ์ /  
พระสำทิสลักษณ์ / พระรูป มำตั งเป็นรูปโปรไฟล์ของตนเอง 

5. กำรเขียนถวำยรำชสดุดีหรือถวำยพระพรชัยมงคล ซึ่งอยู่คู่กับ พระบรมฉำยำลักษณ์ /      
พระฉำยำลักษณ์ / พระบรมสำทิสลักษณ์ / พระสำทิสลักษณ์ / พระรูป ต้องมีกำรแยกส่วน
หรือขอบเขตให้ต่ำงกันอย่ำงชัดเจน และต้องอยู่ต ำแหน่งที่เหมำะสมด้วยไม่อยู่สูงเกินกว่ำ 
พระอุระ / พระทรวง 

 ในกรณีที่จ ำเป็นต้องใช้ พระบรมฉำยำลักษณ์ / พระฉำยำลักษณ์ / พระบรมสำทิสลักษณ์ / 
พระสำทิสลักษณ์ / พระรูป คนไทยและผู้คนทั่วไปต้องท ำเรื่องไปขอพระรำชทำน ขอพระทำน      
พระอนุญำตก่อนที่จะน ำไปใช้ โดยท ำกำรขอผ่ำนส ำนักรำชเลขำธิกำร ส ำนักพระรำชวัง เพ่ือเป็นกำร
น ำควำมกรำบบังคมทูล กรำบทูล ต่อไป 
 เช่นเดียวกัน กำรน ำ พระบรมฉำยำลักษณ์ / พระฉำยำลักษณ์ / พระบรมสำทิสลักษณ์ /  
พระสำทิสลักษณ์ / พระรูป ของพระมหำกษัตริย์ไปใช้เป็นปกของวำรสำรหรือหนังสือต่ำง ๆ กำรเขียน
ตัวอักษรใด ๆ แม้ว่ำจะเป็นกำรถวำยพระพรชัยมงคลก็จะต้องน ำมำว่ำงไว้ข้ำงล่ำงเสมอ เพ่ือไม่ให้ไป
ทับหรือบังพระองค์เป็นเด็ดขำด  

เหตุผลนี ท ำให้กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับ พระบรมฉำยำลักษณ์  / พระฉำยำลั กษณ์  /           
พระบรมสำทิสลักษณ์ / พระสำทิสลักษณ์ / พระรูป เป็นเรื่องที่ต้องห้ำมเช่นกัน เนื่องจำกเป็นข้อ
ปฏิบัติที่ต้องท ำตำมและไม่มีผู้ใดเป็นเจ้ำข้องได้ และกำรกระท ำใด ๆ ต้องได้รับกำรอนุญำตจำกส ำนัก
รำชเลขำธิกำรก่อนเสมอ 
 
 9.2. ภำพที่มีลิขสิทธิ์เจ้ำของอยู่ 

ภำพถ่ำยถูกจัดเป็นงำนที่มีกำรคุ้มครองในเรื่องลิขสิทธิ์ในงำนประเภทศิลปกรรม โดยลิขสิทธิ์
จะคุ้มครองตั งแต่วันที่สร้ำงสรรค์ผลงำนโดยไม่ต้องมีกำรจุดทะเบียนเพ่ือแสดงควำมเป็นเจ้ำของ
ลิขสิทธิ์ และมีแค่เจ้ำของลิขสิทธิ์เป็นผู้เดียวทีมีสิทธิ์ในกำรแก้ไข้ ท ำซ  ำ ตัดแปลง ท ำกำรเผยแพร่เป็น
สำธำรณะ ฯลฯ หำกผู้ใดไม่ได้เป็นเจ้ำของผลงำนไปกระท ำในสิ่งที่ต่ำงจำกกำรแจ้ง เช่น ท ำซ  ำหรือตัด
แปลง ท ำกำรเผยแพร่เป็นสำธำรณะ จะถือว่ำเป็นกำรละเมิดในเรื่องลิขสิทธิ์ (อนุชำติ คงมำลัย, 2559)  
 



 
 

 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 กำรศึกษำวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำกระบวนกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภท
ภำพ มีเป้ำประสงค์เพ่ือศึกษำเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของลำยน  ำดิจิทัลเมื่อลงเข้ำไปกับเอกสำร 
จดหมำยเหตุประเภทภำพในประเด็นต่ำง ๆ เช่น ลักษณะของลำยน  ำดิจิทัล ขนำด สี ต ำแหน่ง ฯลฯ 
โดยท ำกำรด ำเนินกำรวิจัยเชิญคุณภำพ (Qualitative research) โดยใช้วิธีกำรในกำรสร้ำง
แบบสอบถำม ผลจำกแบบสอบถำมจะน ำไปสร้ำงเป็นเกณฑ์ในกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำร 
จดหมำยเหตุประเภทภำพและท ำกำรทดลองตำมเกณฑ์ที่ได้สร้ำงมำ กำรด ำเนินกำรวิจัยจะมีขั นตอน
ดังนี  

1. สถำนที่ด ำเนินกำรวิจัย 
2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
4. กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
5. กำรด ำเนินกำรวิจัยและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 

 

1. สถำนที่ด ำเนินกำรวิจัย 

 กำรศึกษำวิจัยครั งนี ผู้วิจัยได้เลือกสถำนที่ศึกษำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกรซึ่งอยู่
ภำพใต้กำรก ำกับดูแลด้วยหอสมุดกลำงมหำวิทยำลัยศิลปำกรพระรำชวังสนำมจันทร์ที่จังหวัดนครปฐม
มำเป็นกำรศึกษำวิจัยก็เพรำะว่ำเป้ำประสงค์ที่ส ำคัญของหอจดหมำยเหตุฯคือกำรให้บริกำรข้อมูล
เอกสำรจดหมำยเหตุที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัยไปท ำกำรเผยแพร่ให้สำธำรณชนเพ่ือเป็นกำร
สร้ำงชื่อเสียงให้มหำวิทยำลัยฯและยังเป็นกำรสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับควำมเป็นมำของมหำวิทยำลัยฯ อีก
ด้วย และที่ส ำคัญหอจดหมำยเหตุฯ อยำกน ำภำพที่บันทึกและถ่ำยไว้ในงำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยฯ 
ไปเผยแพร่ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตของหอจดหมำยเหตุฯ แต่ปัญหำที่ส ำคัญคือหอจดหมำยเหตุฯ ยัง
ขำดกระบวนกำรในกำรป้องกันเรื่องลิขสิทธิ์ภำพของตนเอำไว้  เมื่อน ำไปเผยแพร่ผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ตกำรขโมยภำพหรือกำรท ำซ  ำกับภำพที่ได้น ำไปเผยแพร่นั นเป็นประเด็นส ำคัญที่ท ำให้กำร
น ำภำพไปเผยแพร่ยังไม่สำมำรถเกิดขึ นได้ ซึ่งปัญหำดังกล่ำวได้ท ำให้งำนวิจัยครั งนี จะท ำกำรศึกษำ
ตรวจสอบกับกำรสร้ำงแนวคิดกำรพัฒนำกระบวนกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอสำรจดหมำยเหตุประเภท
ภำพเพ่ือเป็นกำรป้องกันและแสดงลิขสิทธิ์ควำมเป็นเจ้ำของเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ เมื่อ
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพได้ลงลำยน  ำดิจิทัลเสร็จสมบูรณ์ กำรน ำภำพไปเผยแพร่ผ่ำนระบบ
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อินเทอร์เน็ตของหอจดหมำยเหตุฯ จะไม่ต้องกังวลกับกำรขโมยหรือท ำซ  ำกับภำพอีกต่อไปและเมื่ อมี
ผู้วิจัยหรือคนใดคนหนึ่งต้องกำรภำพจะต้องมำติดต่อหอจดหมำยเหตุฯเพ่ือได้สิทธิ์ในกำรใช้ภำพตำมที่
ต้องกำรหรือใช้เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่มีลำยน  ำดิจิทัลติดอยู่ได้เช่นกันซึ่งเป็นเป้ำประสงค์
ส ำคัญที่สองของหอจดหมำยเหตุฯ เช่นเดียวกันส ำหรับกำรเลือกหอจดหมำยเหตุฯ นี เพรำะสำมำรถใช้
เป็นตัวอย่ำงส ำหรับหอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยอ่ืน ๆ ที่ต้องกำรในกำรน ำภำพไปเผยแพร่บนระบบ
อินเทอร์เน็ตโดยกำรใช้ลำยน  ำดิจิทัลกับภำพเพ่ือป้องกันหรือสงวนลิขสิทธิ์ของเจ้ำของไว้ จึงสำมำรถ
ช่วยให้หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยอ่ืน ๆ ที่พยำยำมน ำภำพของตนไปเผยแพร่บนระบบอินเทอร์เน็ต
แต่ยังติดกับปัญหำในกำรขโมย กำรลอกเลียนข้อมูลหรือท ำซ  ำต่อข้อมูล กำรท ำข้อมูลปลอม จนท ำให้  
หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยหลำยที่ไม่กล้ำที่จะน ำภำพของต้นไปเผยแพร่นั นสำมำรถนึกถึง
กระบวนกำรในกำรใช้ลำยน  ำดิจิทัลสงวนลิขสิทธิ์ในควำมเป็นเจ้ำของของตนเอำไว้ได้ 
 

2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 2.1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
2.1.1 ประชำกร 

 ประชำกรในกำรกำรวิจัยครังนี จะแบ่งเป็นสองกลุ่ม คือเจ้ำหน้ำที่หอหมำยเหตุมหำวิทยำลัย
ศิลปำกร และผู้ใช้บริกำรหอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร ซึ่งมีทั งหมด 14 คน ดังรำยละเอียดใน 
2.1.2. กลุ่มตัวอย่ำง 
 2.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
 เจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกรและผู้ใช้บริกำร จ ำนวน 14 คน โดยวิธีกำร
สุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยแบ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ฯ 04 คน และผู้ใช้บริกำรเอกสำร
จดหมำยเหตุฯ 10 คน สำเหตุที่เลือกผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุฯ ในจ ำนวนนี เนื่องจำกว่ำหำก
เดือนใดเดือนหนึ่งที่สถิติบอกว่ำมีผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุภำพจ ำนวน 04 คน แต่ที่แท้จริงคือ
ผู้ใช้บริกำรคนเดียวแต่มำขอใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุภำพเป็น 04 ครั ง 
 2.2 ตัวแปรที่ศึกษำ 
 2.2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variables) 
 กระบวนกำรกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุภำพของหอจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 

2.2.2 ตัวแปรตำม (Dependent Variables) 
 ควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่และผู้ใช้บริกำรหอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกรต่อกำรลง
ลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุภำพด้วยกระบวนกำรกำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่พัฒนำ 
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 2.3 ชุดเอกสำรจดหมำยเหตุภำพที่จะน ำมำศึกษำ 
 เอกสำรจดหมำยเหตุภำพที่เลือกมำใช้ในกำรศึกษำครั งนี ประกอบด้วยภำพดิจิทัล จ ำนวน 10 
ภำพ และภำพสแกนสีจ ำนวน 10 ภำพ และภำพสแกนขำวด ำ จ ำนวน 1 ภำพ  
 ภำพดิจิทัลเลือกมำจำกชุดภำพถ่ำยงำนวันอำจำรย์ศิลป์ พีระศรี ประจ ำปี 2548 เมื่อวันที่ 15 
กันยำยน พ.ศ. 2548 ณ มหำวิทยำลัยศิลปำกร วังท่ำพระและภำพที่ได้จำกกำรท ำให้เป็นรูปแบบ
ดิจิทัลซึ่งต้นฉบับเป็นรูปแบบสไลด์ได้มำจำกชุดภำพงำนนิทรรศกำร “12 สิงหำ มรดกผ้ำไทยใน
ภูมิภำคตะวันตก” ระหว่ำงวันที่  11 สิงหำคม  - 30 กันยำยน พ.ศ. 2536 ณ เรือนทับเจริญ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์ 
 

3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั งนี  ได้แก่ 
 3.1. แบบทดสอบโดยสร้ำงชุดแบบสอบถำม (Questionnaire) เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรตั ง
เกณฑ์ส ำหรับน ำไปถึงกำรพัฒนำกระบวนกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
ดังนี  
 3.1.1. เจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร จ ำนวน 4 คน เพ่ือตอบแบบสอบถำม
เกี่ยวกับลำยน  ำดิจิทัลทั งแบบลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นกับบำงส่วนเกี่ยวกับลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็น 
โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ภำพดังนี  
  ภำคที่ 1 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นในเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพ 
  ภำคที่ 2 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็นในเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพ  
 3.1.2. ผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
จ ำนวน 10 คน เพ่ือตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นอย่ำงเดียว โดยจะมีกำรแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี  
  ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลสถำนะของผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมผู้ ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่          
หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 

4. กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 กำรสร้ำงแบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ โดย
จะใช้เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ เกี่ยวกับควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์ของของผู้ที่เกี่ยวข้องใน
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เรื่องกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำน
คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 คน ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนเอกสำรจดหมำยเหตุ จ ำนวน 2 คน และผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยยุทธศำสตร์ของหอสมุดกลำง จ ำนวน 1 คน (ดังในภำพผนวก ก) โดยแบบสอบถำมจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ชุดที่ ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถำมส ำหรับเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุฯ และชุดที่  2 เป็น
แบบสอบถำมผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดมำยเหตุที่หอจดหมำยเหตุฯ ซึ่งมีขั นตอนในกำรวิจัยดังนี  
 4.1. ศึกษำเอกสำรต่ำง ๆ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลมำสร้ำงเป็นแบบสอบถำม แล้วน ำมำสร้ำง
เป็นแบบสอบถำมส ำหรับเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุฯ และผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดมำยเหตุที่หอจดหมำย
เหตุฯ 
 4.2. สร้ำงแบบสอบถำมส ำหรับสอบถำมทั งเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุฯ และผู้ใช้บริกำร
เอกสำรจดมำยเหตุที่หอจดหมำยเหตุฯ เพ่ือน ำไปสอบถำมควำมคิดเห็นจำกผู้เชี่ยวชำญ 
 4.3. น ำแบบสอบถำมที่ได้สร้ำงเสร็จเรียบร้อยไปเสนอให้อำจำรย์ที่ปรึกษำเป็นผู้ตรวจสอบ
ควำมถูกต้องเหมำะสมครอบคลุมเนื่องของแบบสอบถำม เพ่ือน ำข้อแนะน ำไปปรับปรุงแก้ไข
แบบสอบถำมต่อ 
 4.4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถำมตำมกำรแนะน ำของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
 4.5. น ำแบบสอบถำมที่ปรับปรุงแก้ไขเสร็จไปให้ผู้เชี่ยวชำญทั ง 5 คน (ดังภำพผนวก ก) 
ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงของข้อค ำถำมเชิงเนื อหำ ควำมชัดเจนของค ำถำม ควำมเหมำะสมในเรื่อง
ภำษำที่ใช้ในแบบสอบถำม โดยในกำรหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง ต้องใช้วิธีค ำนวณค่ำควำมสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยศึกษำระหว่ำงข้อค ำถำมกับ
เนื อหำและวิเครำะห์หำค่ำ IOC เพ่ือหำกควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมกับวัตถุประสงค์ จึงมี
เกณฑ์พิจำรณำในกำรให้คะแนน ดังนี  

 เห็นด้วย   ให้คะแนน  +1 
 ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน  0 
 ไม่เห็นด้วย   ให้คะแนน  -1 

 4.6. น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ของผู้เชี่ยวชำญมำหำค่ำเฉลี่ยของข้อค ำถำม โดยเลือกแต่
ข้อค ำถำมที่มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้องตั งแต่ 0.50 ขึ นไป มำใช้เป็นข้อค ำถำมส ำหรับกำรสมภำษณ์ หำก
ได้คะแนนน้อยกว่ำ 0.50 ต้องปรับปรุงแก้ไขตำมค ำแนะน ำของผู้เชี่ยวชำญ  
 4.7. น ำแบบสอบถำมไปท ำกำรแก้ไขปรับปรุง และเริ่มท ำแบบสอบถำมเพ่ือเก็บรวมรวม
ข้อมูลจำกแบบสอบถำมมำสร้ำงเป็นเกณฑ์ในกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
 4.8. ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำมทั งสองชุดของแบบสอบถำมจำกเจ้ำหน้ำที่
หอจดหมำยเหตุฯ และผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดมำยเหตุที่หอจดหมำยเหตุฯ มำสร้ำงเป็นเกณฑ์เพ่ือใช้ใน
กำรทดลองกำรลงลำยน  ำดิจิทัลต่อไป 
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ไม่ผ่ำน 

ผ่ำน 

ขั นตอนกำรสร้ำงแบบสอบถำม สำมำรถสรุปได้ดังนี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 ขั นตอนกำรสร้ำงแบบสอบถำม 

ได้แบบสอบถำมที่ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์ และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรวิจัยต่อไปได้ 

ศึกษำเอกสำร ต ำรำ และรำยละเอียดเนื อหำต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ 

เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 

ศึกษำเอกสำร งำนวิจัย และกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรลงลำยน  ำดิจิทัลใน 

เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 

ศึกษำวัตถุประสงค์และประเด็นต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำย

เหตุประเภทภำพ เพ่ือด ำเนินกำรสร้ำงแบบสอบถำมขึ นมำ 

น ำแบบสองถำมเสนอต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ เพ่ือตรวจสอบควำมเหมำะสมของภำษำ ควำม

ชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์ และควำมครอบคลุมของค ำถำม และท ำแก้ไขปรับปรุงตำมค ำแนะน ำ 

น ำแบบสอบถำมไปให้ผู้เชี่ยวชำญ 5 คน

ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื อหำแล้วน ำมำ

หำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) 

ท ำกำรปรับปรุงแบบสอบถำมตำมค ำแนะน ำของผู้เชี่ยวชำญ 

แก้ไข 
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5. กำรด ำเนินกำรวิจัยและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ท ำกำรทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี  
 5.1. ศึกษำเอกสำรและผลงำนวิจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องจำกงำนวิจัยของไทยและต่ำงประเภท 
 5.2. ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกเอกสำร และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ือใช้เป็นแนวทำงใน
กำรสร้ำงแบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรพัฒนำกระบวนกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุ
ประเภทภำพ 
 5.3. น ำผลสรุปจำกงำนวิจัย เอกสำรที่เกี่ยวข้องมำสร้ำงเป็นแบบสอบถำมเพ่ือใช้ในกำรเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
 5.4. น ำแบบสอบถำมที่ได้สร้ำงมำไปเสนอต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำเพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้อง
และเหมำะสม และท ำกำรปรับปรุงแก้ไขตำมกำรแนะน ำ 
 5.5. น ำแบบสอบถำมที่ได้ปรับปรุงแก้ไขจำกค ำแนะน ำของอำจำรย์ที่ปรึกษำไปเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชำญเพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องและเหมำะสม และท ำกำรปรับปรุงแก้ไขตำมกำรแนะน ำ โดย
ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพควำมเทียงตรงเครื่องมือวิจัย IOC โดยค ำถำมที่มีคะแนนน้อยกว่ำ 0.50 ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขก่อนน ำไปใช้ในแบบสอบถำม 
 5.6. น ำแบบสอบถำมไปท ำแบบสอบถำมที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร ตำม
กลุ่มเป้ำหมำยที่ได้ตั งไว้ 
 5.7. ท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำม และสร้ำงเป็นเกณฑ์ในกำรลงลำยน  ำดิจิทัล
ในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
 5.8. ท ำกำรทดลองเกณฑ์ในกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ และ
สรุปผล 
 

6. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 

 กำรหำค่ำควำมสอดคล้องโดยวิธีหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) จะต้องใช้สูตร (อำลิตำ, 2558) ดังนี  
 

IOC = 
∑𝑅

𝑁
 

 
 แทนค่ำ   IOC แทน ดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำม 
    ∑𝑅 แทน ผลรวมของกำรพิจำรณำจำกผู้เชี่ยวชำญทั งหมด 
    𝑁 แทน จ ำนวนผู้เชี่ยวชำญ 
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ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำม 
 +1   หมำยถึง   แน่ใจว่ำสอดคล้อง 
 -1   หมำยถึง   แน่ใจว่ำไม่สอดคล้อง 
 0   หมำยถึง   ไม่แน่ใจสอดคล้อง 

 



 
 

 

บทที ่4 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

  

 กำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำกระบวนกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
ผู้วิจัยขอน ำเสนอผลกำรสรุปแบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุ
ประเภทภำพจำกผลแบบสอบถำมเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร และผู้ใช้บริกำร
เอกสำรจดหมำยเหตุที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร จนถึงทดลองกำรลงลำยน  ำดิจิทัลใน
เอกสำรจดหมำเหตุประเภทภำพโดยใช้ผลจำกผลของแบบสอบถำมมำตั งเป็นเกณฑ์ส ำหรับกำรลง 
ลำยน  ำดิจิทัล โดยกำรวิจัยจะมี 4 ประเด็นหลัก ๆ ดังนี  

1. กำรพัฒนำกระบวนกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
2. กำรน ำเสนอผลกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
3. กำรทดลองกำรลงลำยน  ำดิจิทัลตำมเกณฑ์ของผลแบบสอบถำมทั งสองชุด 
4. สรุป 

 

4.1. กำรพัฒนำกระบวนกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 

 4.1.1 ผลแบบของแบบสอบถำมลำยน  ำดิจิทัลของเจ้ำหน้ำที่และผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำย-

  เหตุที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร 

ก. ผลแบบสอบถำมเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ตารางที่ 1 สรุปผลแบบสอบถำม 
ชุดที่ 1: เจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ประเด็นหลัก 
ของกำรวิจัย 

ประเด็นย่อย 
ของกำรวิจัย 

ค ำตอบสรุป 

1. ลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็น 
1. กำรลงลำยน  ำ

ดิจิทัลในเอกสำร
จดหมำยเหตุ
ประเภทภำพ 

1.1. กำรละเมิด
ลิขสิทธิ์เอกสำร
จดหมำยเหตุ
ประเภทภำพ 

- ผลของแบบสอบถำมแสดงให้เห็นว่ำ เมื่อมีกำรละเมิดเรื่อง
ลิขสิทธิ์เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพเกิดขึ น เจ้ำหน้ำที่
ของหอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกรใช้วิธีกำรแก้ไข 
ดังนี  
- ติดต่อผู้ละเมิดให้มำด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมขั นตอนให้

ถูกต้องต่อไป 
- ติดต่อผู้กระท ำผิดเพื่อสอบถำมเจตนำในกำรกระท ำ 
- แจงควำมให้สถำบันที่เกี่ยวข้องทรำบ 
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ตำรำงที่ 1 สรุปผลแบบสอบถำม (ต่อ) 
ชุดที่ 1: เจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร  
ประเด็นหลัก 
ของกำรวิจัย 

ประเด็นย่อย 
ของกำรวิจัย 

ค ำตอบสรุป 

1. กำรลงลำยน  ำ
ดิจิทัลในเอกสำร
จดหมำยเหตุ
ประเภทภำพ 
(ต่อ) 

1.2. ลำยน  ำดิจิทัล
เป็นทำงออก
ส ำหรับกำร
แสดงสิทธิ์ควำม
เป็นเจ้ำของ 

- ผลแบบสองถำมทั งหมดแสดงให้เห็นว่ำ เมื่อปัญหำเรื่องกำร
แสดงสิทธิ์ควำมเป็นของไม่สำมำรถหำทำงออกที่ดี ได้  
ช่องทำงที่สำมำรถน ำมำใช้เพ่ือกำรแสดงสิทธิ์ควำมเป็น
เจ้ำของได้คือกำรใช้ลำยน  ำดิจิทัล 

- ระดับควำมน่ำเชื่อถือของกำรน ำลำยน  ำดิจิทัลไปใช้เพ่ือ
แสดงสิทธิ์จำก 1 .น้อยที่สุด ไปจนถึง 5 .มำกที่สุด ผลตอบ
ได้ชี ให้เห็นว่ำ โดยส่วนมำกกำรน ำลำยน  ำดิจิทัลไปใช้งำนจะ
อยู่ ในระดับควำมเชื่ องถือที่  4. มำก แสดงให้ เห็ นว่ ำ
เจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุฯ เชื่อว่ำลำยน  ำดิจิทัลสำมำรถใช้
เพ่ือกำรแสดงลิขสิทธิ์ควำมเป็นเจ้ำของได้เมื่อได้น ำไปลงกับ
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพไว้ 

1.3. ลักษณะของ
ลำยน  ำดิจิทัล 

- ผลของแบบสอบถำมแสดงให้เห็นว่ำ โดยส่วนมำกลำยน  ำ
ดิจิทัลที่มองเห็นควรอยู่แบบสัญลักษณ์  ) Logo( และอักขระ 
- เมื่อเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุฯ เลือกให้ลำยน  ำดิจิทัล

อยู่ในลักษณะเป็นสัญลักษณ์ เจ้ำหน้ำที่ฯ จะเลือกให้
ลำยน  ำดิจิทัลนั นอยู่ในลักษณะแบบสัญลักษณ์อย่ำง
เดียวเพ่ือลงกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 

- เมื่อเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุฯ เลือกให้ลำยน  ำดิจิทัล
อยู่ในลักษณะเป็นอักขระ เจ้ำหน้ำที่ฯ ก็จะเลือกให้ลำย
น  ำดิจิทัลนั นอยู่ในลักษณะเป็นอักขระอย่ำงเดียว  

- ผลแบบสอบถำมแสดงให้ เห็นว่ำ  เจ้ำหน้ำที่ฯ  ได้ เลือก
ลักษณะของลำยน  ำดิจิทัลเป็น 2 แบบ คือ สัญลักษณ์ และ
อักขระ เนื่องจำกว่ำ 
- ลำยน  ำดิจิทัลที่อยู่ในลักษณะแบบสัญลักษณ์ซึ่งเป็น

ตัวแทนของสถำบันหรือเจ้ำของข้อมูล เมื่อมองเห็นผู้คน
ก็จะทรำบว่ำข้อมูลหรือเอกสำรจดหมำยเหตุประเภท
ภำพนี อยู่ที่ใด สถำบันใดหรือผู้ใดเป็นคนดูแลรักษำอยู่ 
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ตำรำงที่ 1 สรุปผลแบบสอบถำม (ต่อ) 
ชุดที่ 1: เจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร  
ประเด็นหลัก 
ของกำรวิจัย 

ประเด็นย่อย 
ของกำรวิจัย 

ค ำตอบสรุป 

1. กำรลงลำยน  ำ
ดิจิทัลในเอกสำร
จดหมำยเหตุ
ประเภทภำพ 
(ต่อ) 

1.3. ลักษณะของ
ลำยน  ำดิจิทัล 
(ต่อ) 

- ลำยน  ำดิจิทัลที่อยู่ในลักษณะแบบอักขระ จะท ำให้ผู้คนที่
ได้มองเห็นอักขระที่ลงกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภท
ภำพทรำบถึงแหล่งที่มำของเอกสำรจดหมำยเหตุฯ หรือ
ผู้ใดเป็นเจ้ำของดูและรักษำข้อมูลอยู่ 

- สำเหตุที่ท ำให้ เจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุฯ  เลือกใช้แค่
สัญลักษณ์  และอักขระ แล้วลักษณะในกำรใช้ก็จะเป็น
สัญลักษณ์อย่ำงเดียวหรือเป็นอักขระอย่ำงเดียว เนื่องจำกว่ำ 
- กำรไม่ไปรบกวนองค์ประกอบต่ำง ๆ ที่มีอยู่ในเอกสำร

จดหมำยเหตุประเภทจนมำกเกินไป 
- ช่วยให้ผู้คนที่ได้มองเห็นลำยน  ำดิจิทัลในลักษณะทั งสอง

แบบสำมำรถทรำบถึงสถำบัน หรือควำมเป็นเจ้ำของของ
เอกสำรจดหมำยเหตุได้ด้วยรวดเร็วเมื่อพบเห็น 

1.4. ขนำดของ   
ลำยน  ำดิจิทัล  

- เจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร เลือกให้
ขนำดของลำยน  ำดิจิทั ลอยู่ ในค่ำ  20% ทั งใน เอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพแบบแนวตั งและแบบแนวนอน 
โดยจะใช้เส้น   ทแยงมุมมำค ำนวณขนำดของขนำดของลำย
น  ำดิจิทัล 

- สำเหตุที่ให้ลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นอยู่ในค่ำ 20% เนื่องจำก
เหตุผลเกี่ยวกับขนำดของลำยน  ำดิจิทัล คือ เป็นขนำดที่ไม่
เล็กและไม่ใหญ่เกินไป ซึ่งสำมำรถเห็นได้ง่ำยสะดุดลำยตำ 
และไม่กินเนื อหำของภำพหรือท ำให้ขำดควำมสมบูรณ์จน
มำกเกินไป 

1.5. ควำมทึบแสง
ของลำยน  ำ
ดิจิทัลที่ 

- ควำมทึบแสงของลำยน  ำดิจิทัลอยู่ในค่ำ 50% เนื่องจำกว่ำ 
- ควำมทึบแสงในค่ำเท่ ำนี จะไม่ เข้มหรือชัด เกิน ไป  

นอกจำกนี ลำยน  ำดิจิทัลก็จะไม่ไปบิดบังองค์ประกอบ 
ต่ำง ๆ ของเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพในต ำแหน่ง
ที่ลำยน  ำดิจิทัลถูกลงกับภำพ 
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ตำรำงที่ 1 สรุปผลแบบสอบถำม (ต่อ) 
ชุดที่ 1: เจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร  
ประเด็นหลัก 
ของกำรวิจัย 

ประเด็นย่อย 
ของกำรวิจัย 

ค ำตอบสรุป 

1. กำรลงลำยน  ำ
ดิจิทัลในเอกสำร
จดหมำยเหตุ
ประเภทภำพ 
(ต่อ) 

1.6. กำรตั งต ำแหน่ง
ลำยน  ำดิจิทัล  

- กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ
ต้องอยู่ในต ำแหน่งเดียว เนื่องจำกว่ำ 
- กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในต ำแหน่งเดี่ยวเป็นวิธีกำรที่ ไม่

สำมำรถท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลไปรบกวนองค์ประกอบต่ำง ๆ 
ของเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพจนมำกเกินไป ซึ่ง
ข้อมูลส ำคัญ ๆ ในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพก็จะ
ยังคงอยู่เหมือนเดินในจ ำนวนมำก 

- กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในลำยต ำแหน่งจะท ำให้องค์ประกอบ
ส ำคัญ  ๆ  ในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพถูกบิดบัง
ด้วยลำยน  ำดิจิทัล มำกกว่ำนี จะท ำให้ภำพไม่สวย และยัง
ท ำให้คุณค่ำของภำพลดลงไปอีกด้วย 

- ต ำแหน่งที่ต้องลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุ
ประเภทภำพ คือต ำแหน่งข้ำงขวำล่ำงสุด เนื่องจำกว่ำเป็น
ต ำแหน่งที่ไม่ดึงดูดควำมสนใจของสำยตำมำกเกินไป จึงไม่
สำมำรถท ำให้เด่นกว่ำองค์ประกอบในภำพได้ 

1.7. สีของลำยน  ำ
ดิจิทัล 

- เมื่อสีของลำยน  ำดิจิทัลกับพื นของภำพเป็นสีเดี่ยวกัน วิธีกำร
ในกำรแก้ไขคือวำงลำยน  ำดิจิทัลในต ำแหน่งเดิมและท ำกำร
เปลี่ยนสีของลำยน  ำดิจิทัลให้ตรงข้ำมกันกับสีของพื นภำพ 

1.8. กำรหมุนลำยน  ำ
ดิจิทัล 

- ลำยน  ำดิจิทัลเมื่อลงกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพไม่
ต้องมีกำรหมุนไปทำงใด ๆ หรือกลับหัวของลำยน  ำดิจิทัล
เพ่ือท ำให้ต่ำงจำกลักษณะเดิมแต่อย่ำงใด เนื่องจำกว่ำ 
- ไม่เห็นควำมจ ำเป็นต้องรักษำลักษณะเดิมไว้ 
- ลำยน  ำดิจิทัลต้องมีควำมชัดเจน มองแล้วเข้ำใจง่ำย และ

สำมำรถจ ำได้ด ีจึงไม่ควรหมุนไปต ำแหน่งอื่น ๆ 
- ลำยน  ำดิจิทัลจะได้ดูเป็นแบบเดียวกัน 
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ตำรำงที่ 1 สรุปผลแบบสอบถำม (ต่อ) 
ชุดที่ 1: เจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร  
ประเด็นหลัก 
ของกำรวิจัย 

ประเด็นย่อย 
ของกำรวิจัย 

ค ำตอบสรุป 

1. กำรลงลำยน  ำ
ดิจิทัลในเอกสำร
จดหมำยเหตุ
ประเภทภำพ 
(ต่อ) 

1.9. กำรสร้ำงพื นที่สี
ขำวส ำหรับวำง
ลำยน  ำดิจิทัล 

- ผลจำกแบบสอบถำมแสดงให้เห็นว่ำไม่ควรสร้ำงพื นที่สีขำว
ในภำพส ำหรับวำงลำยน  ำดิจิทัล เนื่องจำกว่ำ 
- ไม่เห็นควำมจ ำเป็นต้องสร้ำงพื นที่สีขำวไว้ 
- กำรสร้ำงพื นที่สีขำวขึ นบนภำพจะเป็นกำรรบกวนสำยตำ

และรำยละเอียดซึ่งเป็นองค์ประกอบต่ำง ๆ ของภำพ 
- พื นสีขำวจะสร้ำงผลกระทบและรบกวนรำยละเอียดต่ำง 

ๆ ของภำพได้ 
1.10. ควำมห่ำงกัน

หรือช่องหว่ำง
ระหว่ำง   
ลำยน  ำดิจิทัล
กับกรอบของ
ภำพ 

- ควำมห่ำงกันหรือช่องหว่ำงระหว่ำงลำยน  ำดิจิทัลกับกรอบ
ของภำพเป็นสิ่งที่ส ำคัญต้องมี เนื่องจำกว่ำ 
- ถ้ำไม่มีอำจจะท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลขำดหำย  หรือไม่

สมบูรณ์จนไม่สำมำรถบอกถึงแหล่งที่มำของเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพำนั นได้ 

- เมื่อมีควำมห่ำงกันหรือช่องว่ำงระหว่ำงลำยน  ำดิจิทัลกับ
กรอบของภำพจะท ำให้กำรมองเห็นลำยน  ำดิจิทัลชัดเจน
ขึ นหรือสำมำรถมองเห็นได้สะดวก 

- หำกลำยน  ำดิจิทัลติดกรอบเกินไปอำจท ำให้กำรมองเห็น
ล ำบำกหรือมองไม่เห็นโดยซ  ำเมื่อไม่ได้สังเกตดู 

1.11. ต ำแหน่งที่ไม่
ควรลงลำยน  ำ
ดิจิทัลที่เป็น
ตัวแทนหรือ
เป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ 

- ต ำแหน่งที่ลำยน  ำดิจิทัลไม่ควรลงในเอกสำรจดหำยเหตุ
ประเภทภำพ คือ 
- ต ำแหน่งที่ ไปซ้อนกับตัวอักขระต่ำง ๆ ที่จะมีผลต่อ

องค์ประกอบหรือข้อมูลส ำคัญ ๆ ในเอกสำรจดหมำย
เหตุประเภทภำพที่อำจอยู่ในต ำแห่งข้ำงขวำล่ำงสุดของ
ภำพ 

- ไม่ควรอยู่ในต ำแหน่งที่ ใกล้หรือใต้เท้ำของคนในพื น
รูปภำพโดยเด็ดขำด 
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ตำรำงที่ 1 สรุปผลแบบสอบถำม (ต่อ) 
ชุดที่ 1: เจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร  
ประเด็นหลัก 
ของกำรวิจัย 

ประเด็นย่อย 
ของกำรวิจัย 

ค ำตอบสรุป 

2. ลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็น 
2. ประเภทของ  

ลำยน  ำดิจิทัลที่ลง
ในเอกสำร
จดหมำยเหตุ
ประเภทภำพ 

2.1. ผลของกำรลง
ลำยน  ำดิจิทัลที่
มองไม่เห็นใน
เอกสำร
จดหมำยเหตุ
ประเภทภำพ 

- ผลจำกแบบสอบถำมแสดงให้เห็นว่ำ กำรใช้ลำยน  ำดิจิทัลที่
มองไม่เห็นจะมีทั งผลและไม่มีผลในกำรใช้กับภำพเมื่อ
น ำไปใช้งำน 

- เหตุผลที่ท ำให้เจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุฯ ให้ควำมคิดเห็น
ในแง่ลบกับบวกส ำหรับลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็น เนื่องจำก 

1. แง่ลบ 
- กำรใช้ลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็น จะท ำให้ไม่ทรำบถึงที่มำ

ของข้อมูลภำพ หรือไม่สำมำรถทรำบถึงผู้เป็นเจ้ำของได้ 
2. แง่บวก 

- ถ้ำมีปัญหำสำมำรถตรวจแสดงสิทธิ์ได้ 
2.2. ลำยน  ำดิจิทัล

เป็นทำงออก
ส ำหรับกำร
แสดงลิขสิทธิ์
ควำมเป็น
เจ้ำของ 

- ระดับควำมน่ำเชื่อถือของกำรน ำลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็น
ไปใช้เพ่ือแสดงลิขสิทธิ์จำก 1 .น้อยที่สุด ไปจนถึง 5 .มำก
ที่สุด ผลตอบได้ชี ให้ เห็นว่ำ โดยส่วนมำกกำรน ำลำยน  ำ
ดิจิทัลไปใช้งำนจะอยู่ในระดับควำมเชื่องถือที่  3. กลำง 
แสดงให้เห็นว่ำเจ้ำหน้ำที่ฯ มีควำมเชื่อถือต่อลำยน  ำดิจิทัลที่
มองไม่เห็นในระหว่ำงกำรสำมำรถน ำไปใช้เพ่ือแสดงลิขสิทธิ์
ได้และไม่ได้อยู่ เนื่องจำกกำรใช้ลำยน  ำดิจิทัลมีควำมซับซ้อน
ต่อผู้ใช้ที่ไม่มีพื นฐำนในเรื่องคอมพิวเตอร์พอสมควร และเมื่อ
ต้องกำรแสดงลิขสิทธิ์ต้องกำรวิธีกำรในกำร  กู้คืนข้อมูลลำย
น  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็นอีกรอบหนึ่งเพ่ือสำมำรถแสดงลิขสิทธิ์
ควำมเป็นเจ้ำของได้ 

2.3. ลักษณะของ
ลำยน  ำดิจิทัล 

- ลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็นควรอยู่ในรูปแบบสัญลักษณ์  
(Logo) และตำมไปด้วย QR Code เหตุผลที่เจ้ำหน้ำที่หอ
จดหมำยเหตุฯ เลือกสัญลักษณ์ (Logo) และ QR Code 
เนื่องจำกว่ำ 
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ตำรำงที่ 1 สรุปผลแบบสอบถำม (ต่อ) 
ชุดที่ 1: เจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร  
ประเด็นหลัก 
ของกำรวิจัย 

ประเด็นย่อย 
ของกำรวิจัย 

ค ำตอบสรุป 

2. ประเภทของ  
ลำยน  ำดิจิทัลที่ลง
ในเอกสำร
จดหมำยเหตุ
ประเภทภำพ (ต่อ) 

2.3. ลักษณะของ
ลำยน  ำดิจิทัล 
(ต่อ) 

- สัญลักษณ ์(Logo)   
เมื่อมีกำรกู้คืนลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็นขึ นมำได้เมื่อไร
สัญลักษณ์ซึ่งเป็นตัวแทนของสถำบันหรือเจ้ำของข้อมูลก็จะ
แสดงควำมเป็นตัวต้นของลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็นที่ได้ลง
กับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพนั นออกมำ จึงท ำให้
ผู้คนสำมำรถทรำบที่มำที่ไปของข้อมูลได้ หรือควำมเป็น
เจ้ำของได้ 
- QR Code 
เมื่อมีกำรกู้คืนลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็นขึ นมำได้เมื่อไร QR 
Code ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สี เหลี่ยมที่ ใช้ เป็นตัวแทนของ
สถำบันหรือเจ้ำของข้อมูลก็จะแสดงออกมำ และผู้คนต้อง
สแกน QR Code นั นเพ่ือสำมำรถทรำบถึงสถำบันใดหรือ
ผู้ใดเป็นเจ้ำของของข้อมูลได้ ซึ่งต้องใช้เวลำมำกพอสมควร 

3. กำรใช้งำนของ
เอกสำรจดหมำย-
เหตุ 

3.1. ประเภทลำยน  ำ
ดิจิทัลที่จะ
เลือกใช้กับ
เอกสำร
จดหมำยเหตุ
ประเภทภำพ 

- ในระหว่ำงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็ กับลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่
เห็น ลำยน  ำดิจิทัลที่เจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย
ศิลปำกรเลือกใช้เพ่ือน ำไปลงกับเอกสำรจดหมำยเหตุ
ประเภทภำพ คือ ลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็น เนื่องจำกว่ำ 
- แสดงควำมเป็นเจ้ำของได้ชัดเจน 
- มีควำมสะดวกในกำรใช้งำน และสำมำรถตรวจสอบได้ 
- เวลำน ำภำพไปใช้จะได้ทรำบแหล่งที่มำของภำพได้ทันที ่

3.2. เอสกสำร
จดหมำยเหตุ
ประเภทภำพที่
ต้องน ำไปใช้
งำนนอกหอ
จดหมำยเหตุ 

- เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ต้องน ำไปใช้งำนนอก 
หอจดหมำยเหตุ คือ เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ลง
ลำยน  ำดิจิทัล เนื่องจำกว่ำ 
- หำกผู้ใช้ยืมเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพออกไปใช้ก็

จะรู้ได้ทันที่ว่ำ เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพนั นมำ
จำกไหน ถ้ำเกิดกำรสูญหำยก็จะได้ส่งกลับมำยังหอ
จดหมำยเหตุได้ 
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ตำรำงที่ 1 สรุปผลแบบสอบถำม (ต่อ) 
ชุดที่ 1: เจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร  
ประเด็นหลัก 
ของกำรวิจัย 

ประเด็นย่อย 
ของกำรวิจัย 

ค ำตอบสรุป 

3. กำรใช้งำนของ
เอกสำรจดหมำย-
เหตุ (ต่อ) 

3.2. เอสกสำร
จดหมำยเหตุ
ประเภทภำพที่
ต้องน ำไปใช้
งำนนอกหอ
จดหมำยเหตุ 
(ต่อ) 

- ท ำให้ผู้ ใช้ งำนทรำบได้ทันที่ ว่ำเอกสำรจดหมำยเหตุ
ประเภทภำพนั นเป็นลิขสิทธิ์ของหอจดหมำยเหตุฯ 

- ส ำหรับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ลงลำยน  ำดิจิทัล
นั น เจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุฯ ได้ให้ควำมรู้ว่ำ เอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพในที่ลงลำยน  ำดิจิทัลเสร็จแล้วนั น 
สำมำรถใช้งำนได้ทั งงำนภำยนอกหอจดหมำยเหตุและงำน
ให้บริกำรภำพในหอจดหมำยเหตุได้เหมือนกัน 

3.3. เอกสำร
จดหมำยเหตุ
ประเภทภำพที่
ต้องน ำไป
ให้บริกำรใน  
หอจดหมำยเหตุ 

- เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ต้องน ำไปให้บริกำรใน
หอจดหมำยเหตุคือเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ไม่ลง
ลำยน  ำดิจิทั ล  แล้ วเจ้ำหน้ ำที่ ได้ ให้ ควำมรู้ ว่ ำเอกสำร   
จดหมำย เหตุป ระเภทภำพที่ ไม่ ล งลำยน  ำดิ จิทั ลนั น         
หอจดหมำยเหตุฯ จะไม่น ำออกมำให้บริกำร หมำยควำมว่ำ
จะไม่น ำมำให้ใช้งำนแม้แต่กำรใช้งำนภำยในหรือภำพนอก
หอจดหมำยเหตุ เนื่องจำกว่ำ 
- ปัจจุบันสำมำรถคัดลอกเป็นส ำเนำได้รวดเร็วโดยเฉพำะ

กำรส ำเนำโดยใช้มือถือ  แม้แต่มำใช้บริกำรเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพในหอจดหมำยเหตุก็ตำม 

4. ควำมคิดเห็นของ
เจ้ำหน้ำที่      
หอจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัย
ศิลปำกรเกี่ยวกับ
ลำยน  ำดิจิทัลทั ง
สอบแบบ 

4.1. ลำยน  ำดิจิทัลที่
มองเห็น 

- ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับลำยน  ำดิจิทัลที
มองเห็น จะมีดังนี  
- ลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นจะท ำให้ผู้คนทรำบแหล่งที่มำของ

เอกสำรต้นฉบับว่ำมำจำกที่ไหน 
- จะได้อ้ำงอิงถึงแหล่งที่มำของข้อมูลเอกสำรจดหมำยเหตุ

ประเภทภำพได้ถูกต้อง 
- เป็นวิธีกำรแสดงลิขสิทธิ์ที่สำมำรถป้องกันกำรน ำเอกสำร

จดหมำยเหตุประเภทภำพไปใช้งำนหรือท ำส ำเนำโดยไม่ได้
รับกำรอนุญำตจำกหอจดหมำยเหตุฯ ก่อน 

- กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
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ตำรำงที่ 1 สรุปผลแบบสอบถำม (ต่อ) 
ชุดที่ 1: เจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร  
ประเด็นหลัก 
ของกำรวิจัย 

ประเด็นย่อย 
ของกำรวิจัย 

ค ำตอบสรุป 

4. ควำมคิดเห็นของ
เจ้ำหน้ำที่      
หอจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัย
ศิลปำกรเกี่ยวกับ
ลำยน  ำดิจิทัลทั ง
สอบแบบ (ต่อ) 

4.1. ลำยน  ำดิจิทัลที่
มองเห็น (ต่อ) 

ต้องไม่ไปรบกวนองค์ประกอบของภำพจนมำกเกินไป จึง
ลำยน  ำดิจิทัลที่ลงจะต้องท ำให้องค์ประกอบในเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพนั นสำมำรถอ่ำนได้ และจะต้อง
ไม่ดึงดูดสำยตำผู้คนจนมำกเกินไป 

4.2. ลำยน  ำดิจิทัลที่
มองไม่เห็น 

- ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับลำยน  ำดิจิทัลทีมอง
ไม่เห็น จะมีดังนี  
- เป็นวิธีกำรที่ไม่สำมำรถบอกให้ทรำบได้ทันที่ว่ำ เอกสำร

จดหมำยเหตุประเภทภำพนี มำจำกที่ไหน เนื่องจำกว่ำ
วิธีกำรนี ต้องมีกำรกู้คืนเพ่ือแสดงลำยน  ำดิจิทัลออกมำจึงมี
ควำมยุ่งยำก และซ  ำซ้อน 

- ลำมำรถน ำไปคัดลอกท ำส ำเนำได้ง่ำย 
- สำมำรถน ำเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ใช้ลำยน  ำ

ดิจิทัลที่มองไม่เห็นไปปรับแต่ได้ง่ำย 
 
 จำกตำรำงที่  1 แสดงให้ เห็นถึงผลสรุปของแบบสอบถำมเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ซึ่งสำมำรถแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นหลัก ๆ ดังนี   

1. กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
2. ประเภทของลำยน  ำดิจิทัลที่ลงในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
3. กำรใช้งำนของเอกสำรจดหมำยเหตุ 
4. ควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกรเก่ียวกับลำยน  ำดิจิทัล  
   ทั งสอบแบบ 

 
1. กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
 1.1. กำรละเมิดลิขสิทธิ์ 

 กำรละเมิดเรื่องลิขสิทธิ์  เป็น เรื่องที่ ไม่สำมำรถมองข้ำมได้ ในยุคเทคโนโลยีที่ ก ำลั ง

เจริญก้ำวหน้ำนี  เนื่องจำกข้อมูลหลำยประเภทสำมำรส่งมำหำกันได้สะดวกผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 

เช่นเดียวกันส ำหรับหอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร เมื่อมีกำรละเมิดลิ ขสิทธิ์ เอกสำร    
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จดหมำยเหตุประเภทภำพของหอจดหมำยเหตุทำงออกส ำหรับเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุคือ กำรให้

โอกำสแก่ผู้กระท ำผิดโดยกำรติดต่อและแจงข่ำวให้ทรำบเกี่ยวกับกำรกระท ำผิดของบุคคลนั น ๆ เพ่ือ

ติดต่อกลับมำข้ำงหอจดมำยเหตุฯ ในกำรขอด ำเนินกำรใช้เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพให้ถูกต้อง

ตำมขั นตอนและเป็นระเบียบต่อไป แต่หำกหอจดหมำยเหตุท ำกำรติดต่อแจ้งปัญหำให้ทรำบแล้ว          

แต่ผู้กระท ำผิดยังกระท ำในสิ่งที่ผิดต่อ หอจดหมำยเหตุก็จะท ำกำรแจ้งปัญหำไปยังสถำบันที่เกี่ยวข้อง 

และสุดท้ำยจะใช้กระบวนกำรทำงกฎหมำยเพื่อหยุดกำรกระท ำผิดของผู้กระท ำผิดต่อไป 

 1.2. ทำงออกกำรละเมิดลิขสิทธิ์ 
 ทำงออกที่หอจดหมำยเหตุฯ จะน ำมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำเพ่ือแสดงลิขสิทธิ์ควำมเป็น
เจ้ำของเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ เนื่องจำกปัญหำเรื่องกำรละเมิดลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่แก้ไขได้
ยำก คือกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ ซึ่งวิธีกำรนี ได้รับควำมเชื่อถือใน
ระดับ   4. มำก (ระหว่ำง 1. น้อยมำก จนถึง 5. มำกที่สุด) 
 วิธีกำรในกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพเหมือนจะเป็นทำงเลือกท่ีดี
ส ำหรับหอจดหมำยเหตุ แต่ปัญหำในกำรใช้ลำยน  ำดิจิทัลก็ยังเป็นปัญหำอยู่เช่นกัน อย่ำงเช่น ลักษณะ
ของลำยน  ำดิจิทัล กำรตั งต ำแหน่ง ขนำด ควำมทึบแสง สี จนถึงผลกระทบของกำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับ
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพจึงต้องมีกำรศึกษำและวิจัยเพ่ือดึงดูดประโยชน์มำใช้ให้ได้สมบูรณ์
ที่สุด 
 
 2. ประเภทของลำยน  ำดิจิทัลที่ลงในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 

 2.1. ลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็น 
  2.1.1. ลักษณะของลำยน  ำดิจิทัล 
จำกผลแบบสอบถำมแสดงให้เห็นว่ำเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุได้เลือกให้ลำยน  ำดิจิทัลที่ต้อง

ลงในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพอยู่ใน 2 แบบ คือ แบบสัญลักษณ์ (Logo) และแบบอักขระ 
ผลของแบบสอบถำมก็ยังแสดงให้เห็นว่ำ เมื่อเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุฯ เลือกให้ลำยน  ำดิจิทัลอยู่ใน
ลักษณะเป็นสัญลักษณ์ เจ้ำหน้ำที่ฯ จะเลือกให้ลำยน  ำดิจิทัลนั นอยู่ในลักษณะแบบสัญลักษณ์อย่ำง
เดียวเพ่ือลงกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ แล้วเมื่อเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุฯ เลือกให้ลำยน  ำ
ดิจิทัลอยู่ในลักษณะเป็นอักขระ เจ้ำหน้ำที่ฯ ก็จะเลือกให้ลำยน  ำดิจิทัลนั นอยู่ในลักษณะเป็นอักขระ
อย่ำงเดียว ซึ่งจะไม่ให้ลำยน  ำดิจิทัลอยู่ในลักษณะเป็นคู่แต่เป็นแบบเดียวแทน เนื่องจำกเหตุผลดังนี  

- กำรไม่ไปรบกวนองค์ประกอบต่ำง ๆ ที่มีอยู่ในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทจนมำกเกินไป 
- ช่วยให้ผู้คนที่ได้มองเห็นลำยน  ำดิจิทัลในลักษณะทั งสองแบบสำมำรถทรำบถึงสถำบัน  หรือ

ควำมเป็นเจ้ำของของเอกสำรจดหมำยเหตุได้ด้วยรวดเร็วเมื่อพบเห็น 
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 ก. ลำยน  ำดิจิทัลแบบสัญลักษณ์ 
สำเหตุหลักที่เจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุเลือกให้ลักษณะของลำยน  ำดิจิทัลแบบสัญลักษณ์ 

เพรำะเหตุผลว่ำ  
- ลำยน  ำดิจิทัลที่อยู่ในลักษณะแบบสัญลักษณ์ซึ่งเป็นตัวแทนของสถำบันหรือตัวแทนของ

เจ้ำของข้อมูล เมื่อมองเห็นผู้คนก็จะทรำบว่ำข้อมูลหรือเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพนี 
อยู่ทีใ่ด สถำบันใดหรือผู้ใดเป็นคนดูแลรักษำอยู่ 
 ข. ลำยน  ำดิจิทัลแบบอักขระ 
สำเหตุหลักที่เจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุเลือกให้ลักษณะของลำยน  ำดิจิทัลแบบสัญลักษณ์ 

เพรำะเหตุผลว่ำ 
- ลำยน  ำดิจิทัลที่อยู่ในลักษณะแบบอักขระ จะท ำให้ผู้คนที่ได้มองเห็นอักขระที่ลงกับเอกสำร

จดหมำยเหตุประเภทภำพสำมำรถทรำบถึงแหล่งที่มำของเอกสำรจดหมำยเหตุฯ หรือผู้ใด
เป็นเจ้ำของดูและรักษำข้อมูลอยู่ 

 
  2.1.2. ขนำดของลำยน  ำดิจิทัล 
 ผลแบบสอบถำมแสดงให้เห็นว่ำ ขนำดของลำยน  ำดิจิทัลจะที่จะลงกับเอกสำรจดหมำยเหตุ
ประเภทภำพจะอยู่ในค่ำ 20% โดยใช้เส้นทแยงมุมเพ่ือกำรค ำนวณค่ำของขนำดลำยน  ำดิจิทัลนั น ซึ่ง
ขนำดนี จะใช้กับเอกสำรจดหมำยเหตุทั ง 2 แบบคือแบบแนวนอน และแบบแนวตั ง 
 สำเหตุในกำรตั งค่ำขนำดของลำยน  ำดิจิทัลในค่ำ 20% เนื่องจำกว่ำ ขนำดลำยน  ำดิจิทัลในค่ำ
เท่ำนี จะเป็นขนำดส ำหรับลำยน  ำดิจิทัลที่ไม่ เล็กและใหญ่เกินไป จึงสำมำรถเห็นได้ง่ำยสะดุดสำยตำ 
และยังเป็นขนำดที่ไม่กินพื นที่หรือท ำให้องค์ประกอบของเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพขำดควำม
สมบูรณ์จนมำกเกินไป 
 
  2.1.3. ควำมทึบแสงของลำยน  ำดิจิทัล 
 ควำมทึบแสงของลำยน  ำดิจิทัลควรอยู่ในค่ำ 50% เนื่องจำกว่ำควำมทึบแสงในค่ำ 50% จะไม่
เข้มหรือชัดเกินไป นอกจำกนี ลำยน  ำดิจิทัลก็จะไม่ไปบิดบังองค์ประกอบต่ำง ๆ ของเอกสำรจดหมำย
เหตุประเภทภำพในต ำแหน่งที่ลำยน  ำดิจิทัลถูกลงกับภำพอีกด้วย 
 
  2.1.4. ลักษณะของกำรตั งต ำแหน่งลำยน  ำดิจิทัล 
 2.1.4.1. ลักษณะของต ำแหน่งลำยน  ำดิจิทัล 
 ส ำหรับกำรตั งต ำแหน่งของลำยน  ำดิจิทัล ลักษณะของลำยน  ำดิจิทัลต้องเป็นแบบต ำแหน่ง
เดียว เนื่องจำกว่ำ 
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- กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในต ำแหน่งเดี่ยวเป็นวิธีกำรที่ไม่สำมำรถท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลไปรบกวน
องค์ประกอบต่ำง ๆ ของเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพจนมำกเกินไป ซึ่งข้อมูลส ำคัญ ๆ 
ในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพก็จะยังคงอยู่เหมือนเดินในจ ำนวนมำก 

- กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในลำยต ำแหน่งจะท ำให้องค์ประกอบส ำคัญ ๆ ในเอกสำรจดหมำยเหตุ
ประเภทภำพถูกบิดบังด้วยลำยน  ำดิจิทัล มำกกว่ำนี จะท ำให้ภำพไม่สวย และยังท ำให้คุณค่ำ
ของภำพลดลงไปอีกด้วย 

 
 2.1.4.2. ต ำแหน่งของลำยน  ำดิจิทัล 

ต ำแหน่ งที่ ต้องลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ คือต ำแหน่ ง           
“ข้ำงขวำล่ำงสุด” เนื่องจำกว่ำเป็นต ำแหน่งที่ไม่ดึงดูดควำมสนใจของสำยตำมำกเกินไป จึงไม่
สำมำรถท ำให้เด่นกว่ำองค์ประกอบในภำพได้ 
 
  2.1.5. สีของลำยน  ำดิจิทัล 
 ส ำหรับสีของลำยน  ำดิจิทัลเมื่อต ำแหน่งของสีลำยน  ำดิจิทัลกับพื นของภำพเป็นสีเดี่ยวกัน 
วิธีกำรในกำรแก้ไขคือวำงลำยน  ำดิจิทัลในต ำแหน่งเดิมและท ำกำรเปลี่ยนสีของลำยน  ำดิจิทัลให้ตรง
ข้ำมกันกับสีของพื นภำพ จึงจะท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลสำมำรถมองเห็นได้ โดยกำรมองเห็นของลำยน  ำ
ดิจิทัลนี ก็จะอำศัยอยู่กับควำมทึบแสงของลำยน  ำดิจิทัลที่ได้ก ำหนดไว้ด้วยเช่นกัน 
 
  2.1.6. กำรหมุนลำยน  ำดิจิทัล 
 เจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยแหตุฯ ได้ชี ให้เห็นว่ำ ลำยน  ำดิจิทัลเมื่อลงกับเอกสำรจดหมำยเหตุ
ประเภทภำพไม่ต้องมีกำรหมุนไปทำงใด ๆ หรือกลับหัวของลำยน  ำดิจิทัลเพ่ือท ำให้ต่ำงจำกลักษณะ
เดิมแต่อย่ำงใด เนื่องจำกว่ำ 

- ไม่เห็นควำมจ ำเป็นจึงต้องรักษำลักษณะเดิมไว้ 
- ลำยน  ำดิจิทัลต้องมีควำมชัดเจน มองแล้วเข้ำใจง่ำย และสำมำรถจ ำได้ดี จึงไม่ควรหมุนไป

ต ำแหน่งอื่น ๆ 
- ลำยน  ำดิจิทัลจะได้ดูเป็นแบบเดียวกัน 

 
  2.1.7. กำรสร้ำงพื นสีขำวส ำหรับวำงลำยน  ำดิจิทัล 

พื นที่สีขำวที่จะสร้ำงเพ่ือกำรลงลำยน  ำดิจิทัลนั นเป็นลักษณะเหมือนกำรเพ่ิมพื นที่ของเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพไว้ส ำหรับลงลำยน  ำดิจิทัล จำกผลของแบบสอบถำมแสดงให้เห็นว่ำไม่ควร
สร้ำงพื นที่สีขำวไว้ในภำพส ำหรับวำงลำยน  ำดิจิทัล เนื่องจำกว่ำ 
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- ไม่เห็นควำมจ ำเป็นต้องสร้ำงพื นที่สีขำวไว้ 
- กำรสร้ำงพื นที่สีขำวขึ นบนภำพจะเป็นกำรรบกวนลำยตำและรำยละเอียดซึ่งเป็นองค์ประกอบ

ต่ำง ๆ ของภำพ 
- พื นสีขำวจะสร้ำงผลกระทบและรบกวนรำยละเอียดต่ำง ๆ ของภำพได้ 

 
  2.1.8. ควำมห่ำงกันระหว่ำงลำยน  ำดิจิทัลกับกรอบของภำพ 
 ควำมห่ำงกันระหว่ำงลำยน  ำดิจิทัลกับกรอบของภำพเป็นประเด็นที่ต้องมีกำรศึกษำต่อไปอีก 
โดยในงำนวิจัยครั งนี เจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุฯ ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรมีควำมหว่ำงกันระหว่ำง  
ลำยน  ำดิจิทัลกับกรอบของภำพ ก็เพรำะเหตุผลดังนี  

- ถ้ำไม่มีอำจจะท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลขำดหำย หรือไม่สมบูรณ์จนไม่สำมำรถบอกถึงแหล่งที่มำ
ของเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพำนั นได้ 

- เมื่อมีควำมห่ำงกันหรือช่องหว่ำงระหว่ำงลำยน  ำดิจิทัลกับกรอบของภำพจะท ำให้กำรมองเห็น
ลำยน  ำดิจิทัลชัดเจนขึ นหรือสำมำรถมองเห็นได้สะดวก 

- หำกติดกอรบเกินไปอำจท ำให้กำรมองเห็นล ำบำกหรือมองไม่เห็นโดยซ  ำหำกไม่ได้สังเกตดู 
 
  2.1.9. ต ำแหน่งที่ไม่ควรลงลำยน  ำดิจิทัล 

เนื่องจำกว่ำลำยน  ำดิจิทัลต้องลงในต ำแหน่ง “ข้ำงขวำล่ำงสุด” เหมือนผลจำกแบบสอบถำม
ใน 2.1.4.2. ต ำแหน่งของลำยน  ำดิจิทัล ก็ตำม แต่เมื่อลำยน  ำดิจิทัลที่ต้องลงกับเอกสำรจดหมำยเหตุ
ประเภทภำพเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของสถำบัน หน่วยงำน หรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กำรน ำลำยน  ำ
ดิจิทัลไปลงในต ำแหน่งข้ำงขวำข้ำงขวำล่ำงสุด หรือต ำแหน่งอ่ืน ๆ ซึ่งอำจจะไม่สำมำรถลงได้ เพรำะ
สำรเหตุดังนี  

- ต ำแหน่งที่ไปซ้อนกับตัวอักขระต่ำง ๆ ที่จะมีผลต่อองค์ประกอบหรือข้อมูลส ำคัญ ๆ ใน
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ ที่อำจอยู่ในต ำแห่งข้ำงขวำล่ำงสุดของภำพ 

- ไม่ควรอยู่ในต ำแหน่งที่ใกล้หรือใต้เท้ำของคนในพื นรูปภำพโดยเด็ดขำด 
 
 2.2. ลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็น 
  2.2.1. ควำมคิดต่อลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็น 
 ส ำหรับลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็น เมื่อถูกพูดถึงผลที่ตำมมำคือควำมคิดเห็นใน  2 แง่ คือแง่
บวก กับแง่ลบ ดังนี  

- แง่บวก 
ถ้ำมีปัญหำเจ้ำของข้อมูลสำมำรถตรวจแสดงสิทธิ์ได้ 
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- แง่ลบ 
กำรใช้ลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็นจะท ำให้ไม่ทรำบถึงที่มำของเอกสำรจดหมำยเหตุประเภท

ภำพนั น หรือไม่สำมำรถทรำบถึงผู้ที่เป็นเจ้ำของ เนื่องจำกว่ำต้องมีวิธีกำรที่ซับซ้อนในกำร    

กู้คืนลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็นที่ได้ลงไว้ในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพนั น 

  2.2.2. ทำงออกกำรละเมิดลิขสิทธิ์ 
 ลำยน  ำดิจิทัลถือว่ำเป็นทำงออกส ำหรับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพเพ่ือแสดงสิทธิ์ควำม
เป็นเจ้ำของ แต่ส ำหรับควำมเชื่อถือในกำรน ำลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็นไปใช้จะกลับมีผลต่ำงกันกับ
ลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็น 
 จำกผลของแบบสอบถำม ลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็นได้รับระดับควำมน่ ำเชื่อถือในกำร
น ำไปใช้เพ่ือแสดงลิขสิทธิ์ตกอยู่ในระดับที่ 3. กลำง จำกระดับควำมน่ำเชื่อถือเป็น 1. น้อยที่สุด ไป
จนถึง 5. มำกท่ีสุด ผลของแบบสอบถำมนี แสดงให้เห็นว่ำเจ้ำหน้ำที่ฯ มีควำมเชื่อถือต่อลำยน  ำดิจิทัลที่
มองไม่เห็นว่ำสำมำรถน ำไปใช้เพ่ือแสดงลิขสิทธิ์เป็นสอบอย่ำงคือได้และไม่ได้ เนื่องจำกกำรใช้ลำยน  ำ
ดิจิทัลมีควำมซับซ้อนต่อผู้ใช้ที่ไม่มีพื นฐำนในเรื่องคอมพิวเตอร์พอสมควร และเมื่อต้องกำรแสดง
ลิขสิทธิ์ต้องกำรวิธีกำรในกำรกู้คืนข้อมูลลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็นอีกครั งหนึ่งเพ่ือสำมำรถแสดง
ลิขสิทธิ์ควำมเป็นเจ้ำของที่แท้จริงได ้
 
  2.2.3. ลักษณะของลำยน  ำดิจิทัล 
 ส ำหรับลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็นต้องอยู่ในรูปแบบสัญลักษณ์ และแบบ QR Code สำเหตุที่
ท ำให้มีกำรเลือกลักษณะของลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็นถึง 2 แบบ ก็เนื่องมำกจำก 

- สัญลักษณ ์
เมื่อมีกำรกู้คืนลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็นขึ นมำได้เมื่อไรสัญลักษณ์ซึ่งเป็นตัวแทนของสถำบัน

หรือตัวแทนของเจ้ำของข้อมูลก็จะแสดงควำมเป็นตัวต้นของลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็นที่ได้ลง

กับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพนั นออกมำ จึงท ำให้ผู้คนสำมำรถทรำบที่มำที่ไปของ

ข้อมูลได ้หรือควำมเป็นเจ้ำของได้ 

- QR Code 
เมื่อมีกำรกู้คืนลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็นขึ นมำได้เมื่อไร QR Code ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สีเหลียม

ที่ใช้เป็นตัวแทนของสถำบันหรือตัวแทนของเจ้ำของข้อมูลก็จะแสดงออกมำ และผู้คนต้อง

สแกน QR Code นั นเพ่ือสำมำรถทรำบถึงสถำบันใด หรือผู้ใดเป็นเจ้ำของของข้อมูลได้ ซึ่ง

ต้องใช้เวลำมำกพอสมควร 
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3. กำรใช้งำนของเอกสำรจดหมำยเหตุ 
 3.1. ประเภทลำยน  ำดิจิทัลท่ีเลือกใช้กับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
ลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นเป็นวิทำงออกส ำหรับกำรแสดงสิทธิ์ควำมเป็นเจ้ำของด้วยเจ้ำหน้ำที่

หอจดหมำยเหตุฯ เนื่องจำกว่ำ 
- แสดงควำมเป็นเจ้ำของได้ชัดเจน 
- มีควำมสะดวกในกำรใช้งำน และสำมำรถตรวจสอบได้ 
- เวลำน ำภำพไปใช้จะได้ทรำบแหล่งที่มำของภำพได้ทันที่ว่ำมำจำกที่ไหน 

 3.2. เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ใช้ภำยในและภำยนอกหอจดหมำยเหตุ 
  3.2.1. เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ใช้ภำยนอกหอจดหมำยเหตุ 
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ต้องน ำไปใช้งำนนอกหอจดหมำยเหตุ คือ เอกสำร

จดหมำยเหตุประเภทภำพที่ลงลำยน  ำดิจิทัล เนื่องจำกว่ำ 
- หำกผู้ใช้ยืมเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพออกไปใช้ก็จะรู้ได้ทันที่ว่ำ  เอกสำรจดหมำยเหตุ

ประเภทภำพนั นมำจำกไหน ถ้ำเกิดกำรสูญหำยก็จะได้ส่งกลับมำยังหอจดหมำยเหตุได้ 
- ท ำให้ผู้ใช้งำนทรำบได้ทันที่ว่ำเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพนั นเป็นลิขสิทธิ์ของหอจดหมำย

เหตุฯ 
แม้ว่ำแบบสอบถำมได้แสดงให้เห็นว่ำ เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ลงลำยน  ำดิจิทัล

ต้องน ำไปใช้งำนนอกหอจดหมำยเหตุก็ตำม แต่เจ้ำหน้ำที่หอจดหำยเหตุยังแนะน ำว่ำส ำหรับเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพที่ลงลำยน  ำดิจิทัลเสร็จแล้วนั น สำมำรถใช้งำนได้ทั งงำนภำยนอก           
หอจดหมำยเหตุและงำนให้บริกำรภำพในหอจดหมำยเหตุได้เหมือนกัน 

  3.2.2. เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ใช้ภำยในหอจดหมำยเหตุ 
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ต้องน ำไปให้บริกำร (ใช้ในหอจดหมำยเหตุ) คือ เอกสำร

จดหมำยเหตุประเภทภำพที่ไม่ลงลำยน  ำดิจิทัล แต่ในควำมเป็นจริงเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุฯ ได้ให้
ควำมรู้ว่ำเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ไม่ลงลำยน  ำดิจิทัลนั นหอจดหมำยเหตุฯ จะไม่น ำออกมำ
ให้บริกำรโดยเด็ดขำด หมำยควำมว่ำจะไม่น ำมำให้ใช้งำนแม้แต่กำรใช้งำนภำยในหอจดหมำยเหตุก็
ตำม เนื่องจำกว่ำปัจจุบันสำมำรถคัดลอกเป็นส ำเนำได้รวดเร็วโดยเฉพำะกำรส ำเนำโดยใช้มือถือ 
แม้แต่มำใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพในหอจดหมำยเหตุก็ตำม 
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4. ควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกรเกี่ยวกับลำยน  ำ
ดิจิทัล  
   ทั งสอบแบบ 

 4.1. ลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็น 
 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นจะมีดังนี  

- กำรใช้ลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นจะท ำให้ผู้คนทรำบแหล่งที่มำของเอกสำรต้นฉบับว่ำมำจำกที่
ไหน 

- จะได้อ้ำงอิงถึงแหล่งที่มำของข้อมูลเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพได้ถูกต้อง 
- เป็นวิธีกำรแสดงลิขสิทธิ์ที่สำมำรถป้องกันกำรน ำเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพไปใช้งำน

หรือท ำส ำเนำโดยไม่ได้รับกำรอนุญำตจำกหอจดหมำยเหตุฯ ก่อน 
- กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพต้องไม่ไปรบกวนองค์ประกอบของ

ภำพจนมำกเกินไป ลำยน  ำดิจิทัลที่ลงจะต้องท ำให้องค์ประกอบในเอกสำรจดหมำยเหตุ
ประเภทภำพนั นสำมำรถอ่ำนได้ และจะต้องไม่ดึงดูดสำยตำผู้คนจนมำกเกินไป 

 4.2. ลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็น 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นจะมีดังนี  

- เป็นวิธีกำรที่ไม่สำมำรถบอกให้ทรำบได้ทันที่ว่ำ เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพนี มำจำกที่
ไหน เนื่องจำกว่ำวิธีกำรนี ต้องมีกำรกู้คืนเพ่ือแสดงลำยน  ำดิจิทัลออกมำจึงมีควำมยุ่งยำก และ
ซ  ำซ้อน 

- ลำมำรถน ำไปคัดลอกท ำส ำเนำได้ง่ำย 
- สำมำรถน ำเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ใช้ลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็นไปปรับแต่ได้ง่ำย 

 
5. สรุป 

 จำกผลของแบบสอบถำมเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุฯ ลักษณะของลำยน  ำดิจิทัลที่จะเป็น
ประโยชน์เมื่อลงกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ จะต้องเป็นดังนี  
 
ตำรำงที่ 2 ตำรำงย่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะของกำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นกับเอกสำรจดหมำย
เหตุประเภทภำพ 
เลข กำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
1 ลักษณะ สัญลักษณ์ อักขระ 

2 ขนำด 20% 
3 ควำมทึบแสง 50% 
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ตำรำงที่ 2 ตำรำงย่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะของกำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นกับเอกสำรจดหมำย
เหตุประเภทภำพ (ต่อ) 
เลข กำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
4 ต ำแหน่ง ลักษณะของต ำแหน่งลำยน  ำดิจิทัลต้องเป็น 

“ต ำแหน่งเดียว ”และต ำแหน่งที่ต้องตั งคือ 
“ข้ำงขวำล่ำ งสุด ” 

5 สี ต้องเปลี่ยนให้เป็นสีที่ตรงข้ำมกันกับสีของพื น
ภำพ 

6 กำรหมุนลำยน  ำดิจิทัล ไม่จ ำเป็นต้องหมุน เพ่ือท ำให้ลำยน  ำดิจิทัล
สำมำรถเห็นแล้วเข้ำใจง่ำย 

7 กำรสร้ำงพื นสีขำวไว้ส ำหรับวำงลำยน  ำ
ดิจิทัล 

ไม่จ ำเป็นต้องสร้ำงไว้ 

8 ควำมห่ำงกันระหว่ำงลำยน  ำดิจิทัลกับ
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 

ต้องมีควำมห่ำงกัน 

9 ต ำแหน่งที่ไม่ควรลงลำยน  ำดิจิทัล - ต ำ แ ห น่ ง ที่ ซ้ อ น กั น ตั ว อั ก ข ร ะ  แ ล ะ
องค์ประกอบหรือข้อมูลส ำคัญของเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพ  

- ไม่อยู่ในต ำแหน่งที่ใกล้หรือใต้เท้ำคนในพื น
ข อ งภ ำพ  ห ำก ล ำย น  ำ ดิ จิ ทั ล นั น เป็ น
สัญลักษณ์หรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

10 เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่น ำไป 
ใช้ภำพในและภำพนอกหอจดหมำยเหตุ 

- ภำยนอกหอจดหมำยเหตุ 
- เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ลง

ลำยน  ำดิจิทัล 
- ภำยในหอจดหมำยเหตุ 

- เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพทั งไม่
ลงและลงลำยน  ำดิจิทั ล ซึ่งสำมำรถ
ใช้ได้ทั งสองอย่ำง แต่ในควำมเป็นจริง 
ส ำหรับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภท
ภำพที่ ไม่ ได้ ล งลำยน  ำดิ จิทั ลจะไม่
สำมำรถน ำมำให้บริกำรได้ด้วยเด็ดขำด 
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 ข. ผลแบบสอบถำมผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่หอจดหมำยเหตุ 
      มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ตารางที่ 3 สรุปผลแบบสอบถำม 
ชุดที่ 2: ผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ประเด็นหลัก 
ของกำรวิจัย 

ประเด็นย่อย 
ของกำรวิจัย 

ค ำตอบสรุป 

1. ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ใช้บริกำร
เอกสำรจดหมำย
เหตุประเภทภำพ 

1.1. ข้อมูลส่วนตัว
ของผู้ใช้บริกำร
เอกสำร
จดหมำยเหตุ
ประเภทภำพที่ 
หอจดหมำย-
เหตุ
มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร 

- ผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่หอจดหมำย
เหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร โดยส่วนมำกเป็นบุคลำกร
ภำยในของมหำวิทยำลัยฯ ซึ่งก็เป็นข้ำรำชกำรอยู่ 

- ส ำหรับระดับกำรศึกษำจะมีตั งแต่ปริญญำตรีจนสูงสุดถึง
ระดับปริญญำเอก 

- ระดับกำรเข้ำไปใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยำเหตุประเภท
ภำพที่หอจดหมำยเหตุฯ ก็จะมีควำมแตกต่ำงกันตำมแต่
ควำมเป็นส่วนบุคคลไป โดยส่วนมำกแล้วผู้ ใช้บริกำร
เอกสำรจดหมำยเหตุที่หอจดหมำยเหตุฯ  จะไปขอใช้
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพเมื่อต้องกำรข้อมูล
ตำมแต่ละเป้ำประสงค์ส่วนบุคคล 

- วัตถุประสงค์หลัก ๆ ของผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุ
ประเภทภำพที่หอจดหมำยเหตุฯ 
- เพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัย 
- เพ่ือใช้ในกำรอ้ำงอิงหรือเป็นภำพประกอบ 
- เพ่ือเป็นขอที่ระลึกในงำนหรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับภำพ 

1.2. ผลของกำรลง
ลำยน  ำดิจิทัล
ในเอกสำร
จดหมำยเหตุ
ประเภทภำพ 

- ผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่หอจดหมำย
เหตุฯ ได้ชี ให้ เห็นถึงผลในกำรกำรลงลำยน  ำดิจิทัลใน
เอกสำรจดหมำยเหตุฯ ว่ำ กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพจะไม่มีผลใด ๆ ต่อกำรน ำไปใช้
งำนของพวกเขำ เนื่องจำกสำเหตุหลัก ๆ ดังนี  
- หอจดหมำยหตุมีลิขสิทธิ์กับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภท

ภำพเหล่ำนั น ซึ่งผู้ใช้บริกำรที่มีประสงค์ในกำรน ำเอกสำร
จดหำยเหตุประเภทภำพไปใช้จะไม่ได้น ำไปแอบอ้ำงเป็น
ของตนเอง 
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ตำรำงที ่3 สรุปผลแบบสอบถำม (ต่อ) 
ชุดที่ 2: ผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ประเด็นหลัก 
ของกำรวิจัย 

ประเด็นย่อย 
ของกำรวิจัย 

ค ำตอบสรุป 

1. ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ใช้บริกำร
เอกสำรจดหมำย
เหตุประเภทภำพ 
(ต่อ) 

1.2. ผลของกำรลง
ลำยน  ำดิจิทัลใน
เอกสำร
จดหมำยเหตุ
ประเภทภำพ 
(ต่อ) 

- เพ่ือจะน ำไปใช้เพ่ือเป็นเอกสำรอ้ำงอิง จึงจะไม่มีผลใด ๆ 
ในกำรน ำไปใช้งำน 

- กำรลงลำยน  ำดิจิทัลขนำดเล็กในเอกสำรจดหมำยเหตุ
ประเภทภำพเพ่ือแสดงสิทธิ์จะไม่มีผลมำกหนักกับ
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 

2. กำรลงลำยน  ำ
ดิจิทัลในเอกสำร
จดหมำยเหตุ
ประเภทภำพ 

2.1. กำรละเมิด
ลิขสิทธิ์เอกสำร
จดหมำยเหตุ
ประเภทภำพ 

- ในฐำนะที่เป็นส่วนหนึ่งของหอจดหมำยเหตุ  เมื่อมีกำร
ละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ นผู้ใช้บริกำรส่วนมำกจะเลือกวิธีกำรใน
กำรแจ้งควำมให้สถำบันที่เกี่ยวข้องทรำบเพ่ือแก้ไขปัญหำที่
เกิดขึ น 

- ผู้ใช้บริกำรบำงคนชี ให้เห็นถึงทำงออกในมุมมองหนึ่งว่ำ 
ต้องมีกำรพูดคุยในประเด็นปัญหำให้เข้ำใจกันก่อนต่อผู้ที่
กระท ำ เพ่ือเป็นประโยชน์ในควำมเป็นส่วนตัวหรือเพ่ือ
ประโยชน์รวม และควำมบันดำลใจให้กระท ำผิด โดยอย่ำง
น้อยต้องมีกำรแจ้งให้ทรำบก่อนว่ำสิ่งที่ก ำลังกระท ำอยู่เป็น
กำรละเมิดทำงด้ำนลิขสิทธิ์  หำกไม่มีกำรหยุดกระท ำผิดก็
จะน ำไปด ำเนินกำรในเรื่องกฎหมำยต่อไป 

2.2. ลำยน  ำดิจิทัล
เป็นทำงออก
ส ำหรับกำร
แสดงสิทธิ์ควำม
เป็นเจ้ำของ 

- ผลแบบสองถำมทั งหมดแสดงให้เห็นว่ำ เมื่อปัญหำเรื่องกำร
แสดงสิทธิ์ควำมเป็นของไม่สำมำรถหำทำงออกที่ดีได้  
ช่องทำงที่สำมำรถน ำมำใช้เพ่ือกำรแสดงสิทธิ์ควำมเป็น
เจ้ำของได้คือกำรใช้ลำยน  ำดิจิทัล  

- ระดับควำมน่ำเชื่อถือของกำรน ำลำยน  ำดิจิทัลไปใช้เพ่ือ
แสดงสิทธิ์จำก 1 .น้อยที่สุด ไปจนถึง 5 .มำกที่สุด ผลตอบ
ได้ชี ให้เห็นว่ำ โดยส่วนมำกกำรน ำลำยน  ำดิจิทัลไปใช้งำนจะ
อยู่ในระดับควำมเชื่องถือที่ 4. มำก แสดงให้เห็นว่ำผู้คนเชื่อ
ว่ำลำยน  ำดิจิทัลจะสำมำรถท ำกำรแสดงสิทธิ์ได้  เมื่อได้ลง
กับข้อมูลต้นฉบับไว้ 
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ตำรำงที่ 3 สรุปผลแบบสอบถำม (ต่อ) 
ชุดที่ 2: ผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ประเด็นหลัก 
ของกำรวิจัย 

ประเด็นย่อย 
ของกำรวิจัย 

ค ำตอบสรุป 

2.  กำรลงลำยน  ำ

ดิจิทัลในเอกสำร

จดหมำยเหตุ

ประเภทภำพ 

(ต่อ) 

2.3. ลักษณะของ
ลำยน  ำดิจิทัล  

- ผลของแบบสอบถำมแสดงให้เห็นว่ำ โดยส่วนมำกลำยน  ำ
ดิจิทัลที่มองเห็นควรอยู่ในรูปแบบสัญลักษณ์  ) Logo( ตำม
ไปด้วยอักขระ และสุดท้ำยคือ QR Code 
- เมื่อผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพฯ เลือก

เป็นแบบสัญลักษณ์ พวกเขำก็จะเลือกให้ลำยน  ำดิจิทัล
นั นให้อยู่ในลักษณะเป็นสัญลักษณ์อย่ำงเดียวบนเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพ 

- เมื่อผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพฯ เลือก
เป็นอักขระ พวกเขำก็จะเลือกให้ลำยน  ำดิจิทัลนั นให้อยู่
ในลักษณะเป็นอักขระอย่ำงเดียว แต่ในขณะเดี่ยวกันก็มี
ผู้ใช้บริกำรในจ ำนวนน้อยมำกจะเลือกทั งแบบสัญลักษณ์
คู่กับอักขระไปด้วย พวกเขำก็จะเลือกให้ลำยน  ำดิจิทัลนั น
ให้อยู่ในลักษณะเป็น สัญลักษณ์ + อักขระ หรือท ำกำร
เปลี่ยนต ำแหน่งกันเป็น อักขระ + สัญลักษณ ์

- เมื่อผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพฯ เลือก
เป็น QR Code พวกเขำก็จะไม่เลือกสัญลักษณ์หรือ
อักขระ เพ่ือน ำมำใช้งำนเป็นลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็น 

- เหตุผลที่ท ำให้มีกำรเลือกลักษณะของลำยน  ำดิจิทัลที่
มองเห็นแตกต่ำงกันไปแม้ว่ำจ ำนวนควำมคิดเห็นไม่
เหมือนกันก็ตำม ก็เนื่องมำกจำกควำมรวดเร็วถึงกำรทรำบ
แหล่งที่มำของเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพเป็นหลัก 
- เมื่อผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพฯ เลือก

เป็นแบบสัญลักษณ์ก็เพรำะว่ำ เมื่อมองเห็นสัญลักษณ์ซึ่ง
เป็นตัวแทนของสถำบันหรือตัวแทนของเจ้ำของข้อมูล 
พวกเขำก็จะทรำบว่ำข้อมูลหรือเอกสำรจดหมำยเหตุ
ประเภทภำพนี อยู่ที่ใด ผู้ใดเป็นคนดูแลรักษำอยู่ 
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ตำรำงที่ 3 สรุปผลแบบสอบถำม (ต่อ) 
ชุดที่ 2: ผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ประเด็นหลัก 
ของกำรวิจัย 

ประเด็นย่อย 
ของกำรวิจัย 

ค ำตอบสรุป 

2. กำรลงลำยน  ำ
ดิจิทัลในเอกสำร
จดหมำยเหตุ
ประเภทภำพ 
(ต่อ) 

2.3. ลักษณะของ
ลำยน  ำดิจิทัล 
(ต่อ) 

- เมื่อผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุฯ เลือกเป็นแบบ
อักขระ เพรำะเมื่อมองเห็นพวกเขำก็จะรู้ทันที่ว่ำเอกสำร
จดหมำยเหตุนี เจ้ำของเป็นของผู้ใด 

- เมื่อผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุฯ เลือกเป็นแบบ QR 
Code เนื่ องจำกเทคโนโลยีที่ มีควำมก้ำวหน้ำ กำร
สร้ำงสรรค์ควำมคิดใหม่ ๆ เป็นสิ่งที่ต้องตำมมำ 

- สรุปทั ง 3 ประเด็นเข้ำมำรวมกัน ลักษณะของลำยน  ำดิจิทัล
ที่ผู้ใช้ฯ ส่วนมำกได้เลือกมำใช้งำน คือ สัญลักษณ์อย่ำง
เดียว เนื่องจำกว่ำกำรใช้สัญลักษณ์ซึ่งเป็นตัวแทนของ
สถำบันหรือเจ้ำของจะสำมำรถบอกถึงแหล่งที่มำอย่ำง
สมบูรณ์ ได้  และเมื่อเรำน ำอักขระมำใช้เป็นคู่กันก็เป็น
เหตุผลที่สำมำรถน ำมำใช้ได้ แต่พื นที่ที่ต้องกำรในกำรลง
ลำยน  ำดิจิทัลก็จะเพ่ิมมำกขึ น ส่วน QR Code ผู้ใช้บริกำร
เอกสำรจดหมำยเหตุฯ จะแน่นในเรื่องควำมทันสมัย
ก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี แต่เป้ำประสงค์ของกำรลงลำยน  ำ
ดิจิทัลที่มองเห็น คือเมื่อผู้คนทั่วไปได้พบเห็นลำยน  ำดิจิทัล
ที่มองเห็นเมื่อไร พวกเขำก็จะทรำบถึงแหล่งที่มำของข้อมูล
ทันที่ ต่ำงจำก QR Code ที่ต้องใช้เวลำในกำรสแกนเพ่ือ
เข้ำไปถึงแหล่งข้อมูลของเจ้ำของ จึงต้องใช้เวลำเพ่ือจะ
ทรำบถึงเจ้ำของข้อมูลได้ เพรำะฉะนั นกำรลงลำยน  ำดิจิทัล
กับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพโดยใช้ลักษณะแบบ
สัญลักษณ์เป็นทำงเลือกท่ีสำมำรถใช้ได้ 

2.4. ขนำดของ   
ลำยน  ำดิจิทัล 

- ผู้ ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่หอ
จดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกรได้เลือกขนำดของลำย
น  ำดิจิทัลในค่ำ 20% ทั งในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภท
ภำพในแบบแนวนอนและแบบแนวตั ง  โดยจะใช้วิธี     
เส้นทแยงมุม มำค ำนวณขนำดของลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็น 
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ตำรำงที่ 3 สรุปผลแบบสอบถำม (ต่อ) 
ชุดที่ 2: ผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ประเด็นหลัก 
ของกำรวิจัย 

ประเด็นย่อย 
ของกำรวิจัย 

ค ำตอบสรุป 

2. กำรลงลำยน  ำ
ดิจิทัลในเอกสำร
จดหมำยเหตุ
ประเภทภำพ 
(ต่อ) 

2.4. ขนำดของ   
ลำยน  ำดิจิทัล 
(ต่อ) 

ที่ต้องลงกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
- สำเหตุที่ ให้ ลำยน  ำดิจิทั ลที่ มองเห็นอยู่ ในค่ ำ  20% 

เนื่องจำกเหตุผล 2 อย่ำง 
1. ไม่เล็กเกินไปจนท ำให้กำรบอกถึงแหล่งที่มำของข้อมูล

หรือควำมเป็นเจ้ำของเอกสำรจดหมำยเหตุประเภท
เภทถูกมองข้ำมโดยไม่ได้ตั งใจหรือสำมำรถมองเห็น
โดยล ำบำก 

2. ไม่ใหญ่เกินไปจนท ำให้ไปบิดบังองค์ประกอบใด ๆ ซึ่ง
เป็นของข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภท
ภำพนั น ๆ 

2.5. ควำมทึบแสง
ของลำยน  ำ
ดิจิทัลที่มองเห็น 

- ควำมทึบแสงของลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นที่ต้องน ำไปลงใน
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ ต้องอยู่ในควำมทึบแสง 
100% เพ่ือควำมชัดเจนในกำรแสดงตัวตนหรือกำรแสดง
ลิขสิทธิ์ที่ชัดเจนในเวลำที่มีกำรน ำไปจัดพิมพ์หรือท ำส ำเนำ
ต่ำง ๆ โดยเฉพำะกำรน ำเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ
ที่ได้ลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นไปสแกน เป็นต้น 

2.6. กำรตั งต ำแหน่ง
ลำยน  ำดิจิทัลที่
มองเห็น 

- กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ
ต้องอยู่ในต ำแหน่งเดียว เนื่องจำกว่ำ 
- กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในต ำแหน่งเดี่ยวสำมำรถท ำให้ลำยน  ำ-

ดิจิทัลไม่ไปรบกวนองค์ประกอบต่ำง ๆ ของเอกสำร
จดหมำยเหตุภำพจนมำกเกินไป ซึ่งข้อมูลในเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพจะยังคงอยู่ เหมือนเดินใน
จ ำนวนมำก 

- กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในลำยต ำแหน่งจะท ำให้องค์ประกอบ
ส ำคัญ ๆ ในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพถูกบิดบัง
ด้วยลำยน  ำดิจิทัลซึ่งมีผลมำกหมำยเพรำะไม่ใช่แค่ไป
รบกวนองค์ประกอบของเอกสำรจดหมำยเหตุประเภท- 
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ตำรำงที่ 3 สรุปผลแบบสอบถำม (ต่อ) 
ชุดที่ 2: ผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ประเด็นหลัก 
ของกำรวิจัย 

ประเด็นย่อย 
ของกำรวิจัย 

ค ำตอบสรุป 

2. กำรลงลำยน  ำ
ดิจิทัลในเอกสำร
จดหมำยเหตุ
ประเภทภำพ 
(ต่อ) 

2.6. กำรตั งต ำแหน่ง
ลำยน  ำดิจิทัลที่
มองเห็น (ต่อ) 

ภำพแต่ยังท ำให้ภำพมีควำมซับซ้อน ดูล ำบำก หรืออำจ
ท ำให้ภำพไม่สำมำรถน ำมำใช้ เพ่ือกำรอ้ำงอิงหรือ
ภำพประกอบได้ แต่เหมือนกำรแสดงสัญลักษณ์ของ
สถำบันหรือผู้เป็นเจ้ำของมำกกว่ำ 

- ต ำแหน่งที่ต้องลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุ
ประเภทภำพ คือต ำแหน่งข้ำงขวำล่ำงสุด 

2.7. สีของลำยน  ำ
ดิจิทัลกับสีของ
พื นภำพ 

- เมื่อสีของลำยน  ำดิจิทัลกับพื นของภำพเป็นสีเดี่ยวกัน วิธีกำร
ในกำรแก้ไขคือวำงน ำลำยน  ำดิจิทัลในต ำแหน่งเดิมและท ำ
กำรเปลี่ยนสีของลำยน  ำดิจิทัลให้ตรงข้ำมกันกับสีของพื น
ภำพ 

2.8. กำรหมุนลำยน  ำ
ดิจิทัล 

- ลำยน  ำดิจิทัลเมื่อลงกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพไม่
ต้องมีกำรหมุนไปทำงใด ๆ หรือกลับหัวของลำยน  ำดิจิทัล
เพ่ือท ำให้ต่ำงจำกลักษณะเดิมแต่อย่ำงใด เนื่องจำกว่ำ 
- ไม่เห็นควำมจ ำเป็น 
- ลำยน  ำดิจิทัลต้องมีควำมชัดเจน มองแล้วเข้ำใจง่ำย และ

สำมำรถจ ำได้ด ีจึงไม่ควรหมุนไปต ำแหน่งอื่น ๆ 
- ลำยน  ำดิจิทัลจะได้ดูเป็นแบบเดียวกัน 

2.9. กำรสร้ำงพื นที่สี
ขำวส ำหรับวำง
ลำยน  ำดิจิทัล 

- เมื่อพูดถึงกำรสร้ำงพื นที่สีขำวส ำหรับวำงลำยน  ำดิจิทัล ผล
จำกแบบสอบถำมแสดงให้เห็นว่ำไม่ควรสร้ำงพื นที่สีขำวใน
ภำพส ำหรับวำงลำยน  ำดิจิทัล เนื่องจำกว่ำ 
- ไม่เห็นจ ำเป็นต้องสร้ำงพื นที่สีขำวไว้ 
- กำรสร้ำงพื นที่สีขำวขึ นบนภำพจะเป็นกำรรบกวนลำยตำ

และรำยละเอียดซึ่งเป็นองค์ประกอบต่ำง ๆ ของภำพ 
- จะท ำให้ ผู้ ใช้ ไปสนใจลำยน  ำดิจิทั ลมำกกว่ำสนใจ

องค์ประกอบหรือควำมส ำคัญต่ำง ๆ ที่อยู่ในภำพ 
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ตำรำงที่ 3 สรุปผลแบบสอบถำม (ต่อ) 
ชุดที่ 2: ผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ประเด็นหลัก 
ของกำรวิจัย 

ประเด็นย่อย 
ของกำรวิจัย 

ค ำตอบสรุป 

2. กำรลงลำยน  ำ
ดิจิทัลในเอกสำร
จดหมำยเหตุ
ประเภทภำพ 
(ต่อ) 

2.10. ควำมห่ำงกัน
หรือช่องหว่ำง
ระหว่ำงลำย
น  ำดิจิทัลกับ
กรอบของ
ภำพ 

- ผลจำกแบบสอบถำมได้แสดงให้เห็นว่ำ ควำมห่ำงกันหรือ
ช่องหว่ำงระหว่ำงลำยน  ำดิจิทัลกับกรอบของภำพเป็นสิ่งที่
ส ำคัญต้องม ีเนื่องจำกว่ำ 
- กำรที่มีควำมห่ำงกันหรือช่องหว่ำงระหว่ำงลำยน  ำดิจิทัล

กับกรอบของภำพต้องมีควำมห่ำงกันที่เหมำะสม ไม่ใกล้
หรือไกลจนมำกเกินไป ซึ่งอำจท ำให้ภำพทั งหมดดูไม่
สวยงำม 

- เมื่อมีควำมห่ำงกันหรือช่องหว่ำงระหว่ำงลำยน  ำดิจิทัลกับ
กรอบของภำพจะท ำให้กำรมองเห็นลำยน  ำดิจิทัลชัดเจน
ขึ นหรือสำมำรถมองเห็นได้สะดวก  

- หำกติดกรอบเกินไปอำจท ำให้กำรมองเห็นล ำบำกหรือมอง
ไม่เห็นโดยซ  ำหำกไม่ได้สังเกตดู 

2.11. ต ำแหน่งที่ไม่
ควรลงลำยน  ำ
ดิจิทัลที่เป็น
ตัวแทนหรือ
เป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ 

- ต ำแหน่งที่ลำยน  ำดิจิทัลไม่ควรลงในเอกสำรจดหำยเหตุ
ประเภทภำพ คือ 
- ต ำแหน่งที่ ไปซ้อนกับตัวอักขระต่ำง ๆ ที่จะมีผลต่อ

องค์ประกอบหรือข้อมูลส ำคัญ ๆ ในเอกสำรจดหมำยเหตุ
ประเภทภำพ อำจจะอยู่ในต ำแห่งข้ำงขวำล่ำงสุดของภำพ 

- ไม่ควรอยู่ ในต ำแหน่งที่ ใกล้หรือใต้ เท้ำของคนในพื น
รูปภำพโดยเด็ดขำด 

3. กำรใช้งำนของ
เอกสำรจดหมำย-
เหตุประเภทภำพ 

3.1. เอกสำร
จดหมำยเหตุ
ประเภทภำพที่
ต้องน ำไปใช้
งำนนอกหอ-
จดหมำยเหตุ 

- เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ต้องน ำไปใช้งำนนอก 
หอจดหมำยเหตุ คือ เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ลง 
ลำยน  ำดิจิทัล เนื่องจำกว่ำ 
- เพ่ือแสดงและสงวนลิขสิทธิ์ควำมเป็นเจ้ำของข้อมูลของ

เอกสำรจดหำยเหตุภำพ 
- เมื่อเผยแพร่ออกไปภำยนอกหน่วยงำนต้องมีกำรน ำ    

ลำยน  ำดิจิทัลมำใช้เพ่ือป้องกันกำรน ำเอกสำรจดหมำยเหตุ
ประเภทภำพไปใช้โดยไม่ได้รับกำรอนุญำต 
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ตำรำงที่ 3 สรุปผลแบบสอบถำม (ต่อ) 
ชุดที่ 2: ผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ประเด็นหลัก 
ของกำรวิจัย 

ประเด็นย่อย 
ของกำรวิจัย 

ค ำตอบสรุป 

3. กำรใช้งำนของ
เอกสำรจดหมำย-
เหตุประเภทภำพ 
(ต่อ) 

3.2. เอกสำร
จดหมำยเหตุ
ประเภทภำพที่
ต้องน ำไป
ให้บริกำรใน  
หอจดหมำยเหตุ 

- เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ต้องน ำไปให้บริกำร ใช้
ในหอจดหมำยเหตุ คือ เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่
ไม่ลงลำยน  ำดิจิทัล เนื่องจำกว่ำ 
- เพรำะเป็นกำรใช้ภำยในหอจดหมำยเหตุ  ซึ่งไม่มีกำร

เผยแพร่ไปภำยนอก จึงไม่จ ำเป็นต้องลงลำยน  ำดิจิทัลกับ
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 

- ท ำให้องค์ประกอบทั งหมดของภำพไม่มีสิ่งใดไปบิดบังหรือ
รบกวน จึงสำมำรถดูได้ทุกมุมในภำพอย่ำงสมบูรณ์แบบ 

4. ควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับลำยน  ำ
ดิจิทัลทั งสอบ
แบบของ
ผู้ใช้บริกำร
เอกสำรจดหมำย-
เหตุประเภทภำพ 

4.1. ลำยน  ำดิจิทัลที่
มองเห็น 

- ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับลำยน  ำดิจิทัลที
มองเห็น จะมีดังนี  
- ต ำแหน่งของกำรลงลำยน  ำดิจิทัลอำจขึ นอยู่กับบริบทและ

ลักษณะที่แตกต่ำงกันไปของเอกสำรจดหมำยเหตุประเภท
ภำพนั น ๆ 

- กำรใช้ลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นจะท ำให้มีกำรไปบิดบัง
องค์ประกอบหรือรำยละเอียดต่ำง ๆ ในบำงส่วนของ
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ แต่วิธีกำรนี ได้ระบุ
อย่ำงชัดเจนเกี่ยวกับควำมเป็นเจ้ำของของเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพของหอจดหมำยเหตุฯ 

- เป็นกำรแสดงลิขสิทธิ์ของสถำบัน หน่วยงำน หรือเจ้ำของ
ข้อมูลไว้ 

- เป็นกำรสร้ำงอัตลักษณ์ ควำมทรงจ ำของควำมเป็นเจ้ำของ
ข้อมูลโดยกำรใช้ลำยน  ำดิจิทัล ซึ่งท ำให้ผู้คนได้ทรำบว่ำ
ลำยน  ำดิจิทัลที่ลงกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ
เป็นของผู้ใด 

- กำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นต้องลงในต ำแหน่งที่รบกวน
กับองค์ประกอบของเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพจน
มำกเกินไป   และสีของลำยน  ำดิจิทัลก็จะต้องต่ำงกันกับสี 
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ตำรำงที่ 3 สรุปผลแบบสอบถำม (ต่อ) 
ชุดที่ 2: ผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
ประเด็นหลัก 
ของกำรวิจัย 

ประเด็นย่อย 
ของกำรวิจัย 

ค ำตอบสรุป 

4. ควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับลำยน  ำ
ดิจิทัลทั งสอบ
แบบของ
ผู้ใช้บริกำร
เอกสำรจดหมำย-
เหตุประเภทภำพ 
(ต่อ) 

4.1. ลำยน  ำดิจิทัลที่
มองเห็น (ต่อ) 

ของเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพเหมือนกัน เพ่ือ
แสดงลิขสิทธิ์หรือข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

 4.2. ลำยน  ำดิจิทัลที่
มองไม่เห็น 

- ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับลำยน  ำดิจิทัลทีมอง
ไม่เห็น จะมีดังนี  
- เป็นทำงเลือกที่ดี เนื่องจำกบำงภำพอำจไม่มีต ำแหน่งที่

เหมำะสมในกำรวำงลำยน  ำดิจิทัลที่ 
- ควรใช้ในกรณีที่เอกสำรจดหมำยเหตุไม่สำมำรถลงลำยน  ำ

ดิจิทัลที่มองเห็นได้ แต่อำจจะต้องใช้ภำพนอกหน่วยงำน 
เพ่ือกำรเผยแพร่ ซึ่งจะช่วยในกำรป้องกันกำรละเมิด
ลิขสิทธิ์ไว้ได้ 

- เป็นวิธีที่ค่อนข้ำงซับซ้อนในกำรทอดลองใช้งำน 
- วิธีกำรนี จะส่งผลท ำให้กำรแสดงลำยน  ำดิจิทัลออกมำมี

ควำมยุ่งยำก และซ  ำซ้อน 
 

จำกตำรำงที่  3 แสดงให้ เห็นถึงผลสรุปของแบบสอบถำมเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ซึ่งสำมำรถแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นหลัก ๆ ดังนี   

1. กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
2. ประเภทของลำยน  ำดิจิทัลที่ลงในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
3. กำรใช้งำนของเอกสำรจดหมำยเหตุ 
4. ควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกรเก่ียวกับลำยน  ำดิจิทัล  
   ทั งสอบแบบ 
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1. กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
 1.1. กำรละเมิดลิขสิทธิ์ 

 กำรละเมิดเรื่องลิขสิทธิ์เป็นปัญหำที่ไม่สำมำรถมองข้ำมได้ด้วยง่ำยในยุดเทคโนโลยีที่ก ำลัง
ก้ำวหน้ำโดยไม่มีวันหยุดนี  จึงท ำให้ผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย 
ศิลปำกรมองเห็นว่ำ หำกพวกเขำเป็นส่วนหนึ่งของหอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร และพบกับ
ปัญหำกำรละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ น กำรแก้ปัญหำที่ดีคือต้องมีกำรพูดคุยในประเด็นปัญหำให้เข้ำ ใจกัน
ก่อนต่อผู้ที่กระท ำว่ำกำรกระท ำนี เพ่ือเป็นประโยชน์ในควำมเป็นส่วนตัวหรือเพ่ือประโยชน์รวม และ
ควำมบันดำลใจให้กระท ำผิด โดยอย่ำงน้อยต้องมีกำรแจ้งให้ทรำบก่อนว่ำสิ่งที่ก ำลังกระท ำอยู่เป็นกำร
ละเมิดทำงด้ำนลิขสิทธิ์ หำกไม่มีกำรหยุดกระท ำผิดก็จะน ำไปด ำเนินกำรในเรื่องกฎหมำยและเจ้งควำม
ให้สถำบันที่เกี่ยวข้องทรำบกับกำรละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ นต่อไป  
 1.2. ทำงออกกำรละเมิดลิขสิทธิ์ 
 ทำงออกที่ผู้ใช้บริกำรเลือกใช้ในกำรแก้ไขปัญหำเพ่ือแสดงลิขสิทธิ์ควำมเป็นเจ้ำของเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพ เนื่องจำกปัญหำเรื่องกำรละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยำก คือกำรน ำ
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพไปลงลำยน  ำดิจิทัลซึ่งวิธีกำรนี ได้รับควำมเชื่อถือในระดับที่  4. มำก 
ในระหว่ำง 1. น้อยมำก จนถึง 5. มำกที่สุด 
 วิธีกำรในกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพเหมือนจะเป็นทำงเลือกท่ีดี
ส ำหรับหอจดหมำยเหตุ แต่ปัญหำในกำรใช้ลำยน  ำดิจิทัลก็ยังเป็นปัญหำอยู่เช่นกัน อย่ำงเช่น ลักษณะ
ของลำยน  ำดิจิทัล กำรตั งต ำแหน่ง ขนำด ควำมทึบแสง สี ฯลฯ ที่ต้องลงในเอกสำรจดหมำยเหตุ
ประเภทภำพจึงต้องมีกำรศึกษำและวิจัยเพื่อดึงดูดประโยชน์มำใช้ให้ได้สมบูรณ์ที่สุด 
 
 2. ประเภทของลำยน  ำดิจิทัลท่ีลงในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ  

 2.1. ลักษณะของลำยน  ำดิจิทัล  
จำกผลแบบสอบถำมแสดงให้เห็นว่ำเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุได้เลือกให้ลำยน  ำดิจิทัลที่ต้อง

ลงในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพอยู่ใน 2 แบบ คือ แบบสัญลักษณ์ (Logo) ตำมโดยอักขระ 
และ QR Code  

ก. ลำยน  ำดิจิทัลแบบสัญลักษณ์ 
สำเหตุหลักท่ีผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกรเลือกให้

ลักษณะของลำยน  ำดิจิทัลแบบสัญลักษณ์ เพรำะเหตุผลว่ำ  
- เมื่อมองเห็นสัญลักษณ์ซึ่งเป็นตัวแทนของสถำบันหรือเป็นเจ้ำของข้อมูล พวกเขำก็จะทรำบว่ำ

ข้อมูลหรือเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพนี อยู่ที่ใด เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ใดที่ดูแลรักษำอยู่ 
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ประเด็นส ำคัญที่พบจำกผลของแบบสอบถำมคือ เมื่อผู้ใช้บริกำรเลือกให้ลำยน  ำดิจิทัลอยู่ใน
แบบสัญลักษณ์ พวกเขำก็จะเลือกให้ลำยน  ำดิจิทัลนั นอยู่ในเป็นสัญลักษณ์อย่ำงเดียวส ำหรับลงใน
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 

 ข. ลำยน  ำดิจิทัลแบบอักขระ 
สำเหตุหลักที่เจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุเลือกให้ลักษณะของลำยน  ำดิจิทัลแบบสัญลักษณ์ 

เพรำะเหตุผลว่ำ 
- ลำยน  ำดิจิทัลที่อยู่ในลักษณะแบบอักขระ จะท ำให้ผู้คนที่ได้มองเห็นอักขระที่ลงกับเอกสำร

จดหมำยเหตุประเภทภำพสำมำรถทรำบถึงแหล่งที่มำของเอกสำรจดหมำยเหตุฯ หรือผู้ใด
เป็นเจ้ำของดูและรักษำข้อมูลอยู่ 
ไม่ต่ำงกันจำกลำยน  ำดิจิทัลแบบสัญลักษณ์ เมื่อผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ

เลือกให้ลำยน  ำดิจิทัลอยู่ในแบบอักขระ พวกเขำก็จะเลือกให้ลำยน  ำดิจิทัลนั นอยู่ในเป็นสัญลักษณ์
อย่ำงเดียวส ำหรับลงในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ แต่ในขณะเดี่ยวกันผู้ใช้บริกำรฯ ยังมองเห็น
ไปอีกมุมหนึ่ง คือกำรให้ลำยน  ำดิจิทัลอยู่ในลักษณะเป็น สัญลักษณ์ + อักขระ หรือท ำกำรเปลี่ยน
ต ำแหน่งกันเป็น อักขระ + สัญลักษณ ์

ค. ลำยน  ำดิจิทัลแบบ QR Code 
สำเหตุหลักที่เจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุเลือกให้ลักษณะของลำยน  ำดิจิทัลแบบสัญลักษณ์ 

เพรำะเหตุผลว่ำ 
- เมื่อเทคโนโลยีเจริญก้วำไปข้ำงหน้ำ กำรสร้ำงสรรค์ควำมคิดใหม่ ๆ เป็นสิ่งที่ต้องตำมมำ 

ง .ผลสรุป 
 จำกผลในกำรเลือกลักษณะของลำยน  ำดิจิทัลแสดงให้เห็นว่ำ ผู้ใช้โดยส่วนมำกจะเลือกลำยน  ำ
ดิจิทัลในแบบ “สัญลักษณ์อย่ำงเดียว” ส ำหรับใช้เป็นลำยน  ำดิจิทัลลงกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภท
ภำพ เนื่องจำกว่ำกำรใช้สัญลักษณ์ซึ่งเป็นตัวแทนของสถำบันหรือตัวแทนของเจ้ำของก็จะสำมำรถบอก
ถึงแหล่งที่มำของข้อมูลอย่ำงสมบูรณ์แล้ว และเมื่อน ำอักขระมำใช้เป็นคู่กันสัญลักษณ์ก็จะเป็นเหตุผลที่
สำมำรถน ำมำใช้ได้ แต่พื นที่ที่ต้องกำรในกำรลงลำยน  ำดิจิทัลก็จะเพ่ิมมำกขึ น ซึ่งสำมำรถกลำยเป็นสิ่ง
ที่ไปบิดบังข้อมูลหรือองค์ประกอบส ำคัญ ๆ ในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ ส่วน QR Code 
ผู้ใช้บริกำรเอกำสำรจดหมำยเหตุจะแน่นในเรื่องควำมทันสมัยก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี แต่เป้ำประสงค์
ของกำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็น คือ เมื่อผู้คนทั่วไปได้พบเห็นลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นเมื่อไร พวกเขำ
ก็จะทรำบถึงแหล่งที่มำของข้อมูลทันที่จึงต่ำงจำก QR Code ที่ต้องใช้เวลำในกำรสแกนเพ่ือเข้ำไปถึง
แหล่งข้อมูลของเจ้ำของ จึงต้องใช้เวลำเพ่ือจะทรำบถึงเจ้ำของข้อมูลได้ เพรำะฉะนั นกำรลงลำยน  ำ
ดิจิทัลกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพโดยใช้ลักษณะแบบสัญลักษณ์เป็นทำงเลือกท่ีสำมำรถใช้ได้ 
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 2.2. ขนำดของลำยน  ำดิจิทัล 
ผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกรได้เลือก

ขนำดของลำยน  ำดิจิทัลในค่ำ 20% ทั งในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพในแบบแนวนอนและแบบ
แนวตั ง โดยจะใช้วิธีเส้นทแยงมุมมำค ำนวณขนำดของลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภท
ภำพ 

สำเหตุในกำรตั งค่ำขนำดของลำยน  ำดิจิทัลในค่ำ 20% เนื่องจำกว่ำ ขนำดลำยน  ำดิจิทัลในค่ำ
เท่ำนี จะเป็นขนำดส ำหรับลำยน  ำดิจิทัลที่ไม่เล็กและใหญ่เกินไป จึงสำมำรถเห็นได้ง่ำยสะดุดสำยตำ 
และยังเป็นขนำดที่ไม่กินพื นที่หรือท ำให้องค์ประกอบของเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพขำดควำม
สมบูรณ์จนมำกเกินไป 
 
 2.3. ควำมทึบแสงของลำยน  ำดิจิทัล 

ควำมทึบแสงของลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นเมื่อน ำไปลงในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
ต้องอยู่ในควำมทึบแสง 100% เพ่ือควำมชัดเจนในกำรแสดงตัวตนหรือเพ่ือกำรแสดงลิขสิทธิ์ที่ชัดเจน
ในเวลำที่มีกำรน ำไปจัดพิมพ์หรือท ำส ำเนำต่ำง ๆ โดยเฉพำะกำรน ำเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ
ที่ได้ลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นไปสแกน เป็นต้น 
 
 2.4. ลักษณะของกำรตั งต ำแหน่งลำยน  ำดิจิทัล 
 2.4.1. ลักษณะของต ำแหน่งลำยน  ำดิจิทัล 
 ส ำหรับกำรตั งต ำแหน่งของลำยน  ำดิจิทัล ลักษณะของลำยน  ำดิจิทัลต้องเป็นแบบต ำแหน่ง
เดียว เนื่องจำกว่ำ 

- กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในต ำแหน่งเดี่ยวเป็นวิธีกำรที่ไม่สำมำรถท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลไปรบกวน
องค์ประกอบต่ำง ๆ ของเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพจนมำกเกินไป ซึ่งข้อมูลส ำคัญ ๆ 
ในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพก็จะยังคงอยู่เหมือนเดินในจ ำนวนมำก 

- กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในลำยต ำแหน่งจะท ำให้องค์ประกอบส ำคัญ ๆ ในเอกสำรจดหมำยเหตุ
ประเภทภำพถูกบิดบังด้วยลำยน  ำดิจิทัล ซึ่งไม่ใช้แค่รบกวนภำพ แต่เป็นจะท ำให้ภำพดู
ซับซ้อน ดูล ำบำก หรืออำจท ำให้ภำพไม่สำมำรถน ำไปใช้งำนในกำรอ้ำงอิงหรือใช้เป็นภำพ
ปรกอบได ้แต่เหมือนกำรแสดงสัญลักษณ์ของสถำบันหรือเจ้ำของมำกว่ำ 
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 2.4.2. ต ำแหน่งของลำยน  ำดิจิทัล 
ต ำแหน่งที่ ต้องลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ คือต ำแหน่ ง           

“ข้ำงขวำล่ำงสุด” เนื่องจำกว่ำเป็นต ำแหน่งที่ไม่ดึงดูดควำมสนใจของสำยตำมำกเกินไป จึงไม่
สำมำรถท ำให้เด่นกว่ำองค์ประกอบในภำพได้ 
 
 2.5. สีของลำยน  ำดิจิทัล 
 ส ำหรับสีของลำยน  ำดิจิทัลเมื่อต ำแหน่งของสีลำยน  ำดิจิทัลกับพื นของภำพเป็นสีเดี่ยวกัน 
วิธีกำรในกำรแก้ไขคือวำงลำยน  ำดิจิทัลในต ำแหน่งเดิมและท ำกำรเปลี่ยนสีของลำยน  ำดิจิทัลให้ตรง
ข้ำมกันกับสีของพื นภำพ จึงจะท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลสำมำรถมองเห็นได้ โดยกำรมองเห็นลำยน  ำดิจิทัลนี 
ก็จะอำศัยอยู่กับควำมทึบแสงของลำยน  ำดิจิทัลที่ได้ก ำหนดไว้ด้วยเช่นกัน 
 
 2.6. กำรหมุนลำยน  ำดิจิทัล 
 ผลแบบสอบถำมผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุได้ชี ให้เห็นว่ำ ลำยน  ำดิจิทัลเมื่อลงกับ
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพไม่ต้องมีกำรหมุนไปทำงใด ๆ หรือกลับหัวของลำยน  ำดิจิทัลเพ่ือท ำ
ให้ต่ำงจำกลักษณะเดิมแต่อย่ำงใด เนื่องจำกว่ำ 

- ไม่เห็นควำมจ ำเป็นจึงต้องรักษำลักษณะเดิมไว้ 
- ลำยน  ำดิจิทัลต้องมีควำมชัดเจน มองแล้วเข้ำใจง่ำย และสำมำรถจ ำได้ดี จึงไม่ควรหมุนไป

ต ำแหน่งอื่น ๆ 
- ลำยน  ำดิจิทัลจะได้ดูเป็นแบบเดียวกัน 

 
 2.7. กำรสร้ำงพื นสีขำวส ำหรับวำงลำยน  ำดิจิทัล 

พื นที่สีขำวที่จะสร้ำงเพ่ือกำรลงลำยน  ำดิจิทัลนั นเป็นลักษณะเหมือนกำรเพ่ิมพื นที่ของเอกสำร

จดหมำยเหตุประเภทภำพไว้ส ำหรับลงลำยน  ำดิจิทัล จำกผลของแบบสอบถำมแสดงให้เห็นว่ำไม่ควร

สร้ำงพื นที่สีขำวไว้ในภำพส ำหรับวำงลำยน  ำดิจิทัล เนื่องจำกว่ำ 

- ไม่เห็นจ ำเป็นต้องสร้ำงพื นที่สีขำวไว้ 
- กำรสร้ำงพื นที่สีขำวขึ นบนภำพจะเป็นกำรรบกวนสำยตำและรำยละเอียดซึ่งเป็นองค์ประกอบ

ต่ำง ๆ ของภำพ 
- พื นสีขำวจะสร้ำงผลกระทบและรบกวนรำยละเอียดต่ำง ๆ ของภำพได้ 
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 2.8. ควำมห่ำงกันระหว่ำงลำยน  ำดิจิทัลกับกรอบของภำพ 
 ควำมห่ำงกันระหว่ำงลำยน  ำดิจิทัลกับกรอบของภำพเป็นสิ่งที่ต้องมี โดยในงำนวิจัยครั งนี 
ผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพฯ ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรมีควำมหว่ำงกันระหว่ำง    
ลำยน  ำดิจิทัลกับกรอบของภำพ เนื่องจำกว่ำ 

- เมื่อมีควำมห่ำงกันหรือช่องหว่ำงระหว่ำงลำยน  ำดิจิทัลกับกรอบของภำพจะท ำให้กำรมองเห็น
ลำยน  ำดิจิทัลชัดเจนขึ นหรือสำมำรถมองเห็นได้สะดวก 

- หำกติดกอรบเกินไปอำจท ำให้กำรมองเห็นล ำบำกหรือมองไม่เห็นโดยซ  ำหำกไม่ได้สังเกตดู 
- ควำมห่ำงกันระหว่ำงลำยน  ำดิจิทัลกับกรอบของภำพต้องมีควำมห้ำงกันที่เหมำะสม คือต้องไม่

ใกล้หรือไกลกันเกินไป ซึ่งอำจท ำให้ภำพดูไม่สวยงำม 
 
 2.9. ต ำแหน่งที่ไม่ควรลงลำยน  ำดิจิทัล 

เนื่องจำกว่ำลำยน  ำดิจิทัลต้องลงในต ำแหน่ง “ข้ำงขวำล่ำงสุด” เหมือนผลจำกแบบสอบถำม
ใน 2.4.2. ต ำแหน่งของลำยน  ำดิจิทัล ก็ตำม แต่เมื่อลำยน  ำดิจิทัลที่ต้องลงกับเอกสำรจดหมำยเหตุ
ประเภทภำพเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของสถำบัน หน่วยงำน หรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กำรน ำลำยน  ำ
ดิจิทัลไปลงในต ำแหน่งข้ำงขวำล่ำงสุด หรือต ำแหน่งอ่ืน ๆ ซึ่งอำจจะไม่สำมำรถลงได้เพรำะ 

- ต ำแหน่งที่ลงลำยน  ำดิจิทัลอำจไปซ้อนกับตัวอักขระต่ำง ๆ ซึ่งเป็นผลต่องค์ประกอบต่ำง ๆ 
หรือข้อมูลส ำคัญ ๆ ในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพซึ่งอยู่ในต ำแหน่งข้ำงขวำล่ำงสุด
เหมือนกัน 

- ไม่ควรอยู่ในต ำแหน่งที่ใกล้หรือใต้เท้ำของคนในพื นรูปภำพโดยเด็ดขำด 
 
3. กำรใช้งำนของเอกสำรจดหมำยเหตุ 
 3.1. ประเภทลำยน  ำดิจิทัลที่เลือกใช้กับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
ผลจำกแบบสอบถำมแสดงให้เห็นว่ำผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุฯ เลือกลำยน  ำดิจิทัลที่

มองเห็นเป็นทำงออกส ำหรับกำรแสดงสิทธิ์ควำมเป็นเจ้ำของ เนื่องจำกว่ำ 
- แสดงควำมเป็นเจ้ำของได้ชัดเจน 
- มีควำมสะดวกในกำรใช้งำน และสำมำรถตรวจสอบได้ 
- เวลำน ำภำพไปใช้จะได้ทรำบแหล่งที่มำของภำพได้ทันที่ว่ำมำจำกที่ไหน 

 3.2. เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ใช้ภำยในและภำยนอกหอจดหมำยเหตุ 
  3.2.1. เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ใช้ภำยนอกหอจดหมำยเหตุ 
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ต้องน ำไปใช้งำนนอกหอจดหมำยเหตุ คือ เอกสำร

จดหมำยเหตุประเภทภำพที่ลงลำยน  ำดิจิทัล เนื่องจำกว่ำ 
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- เพ่ือแสดงแสะสงวนลิสิทธิ์ควำมเป็นเจ้ำของข้อมูลของเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
- เมื่อเผยแพร่ออกไปภำพนอกหน่วยงำนต้องมีกำรน ำลำยน  ำดิจิทัลมำใช้เพ่ือป้องกันกำรน ำ

เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพไปใช้โดยไม่ได้รับกำรอนุญำต 
  3.2.2. เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ใช้ภำยในหอจดหมำยเหตุ 
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ต้องน ำไปให้บริกำร (ใช้ในหอจดหมำยเหตุ) คือ เอกสำร

จดหมำยเหตุประเภทภำพที่ไม่ลงลำยน  ำดิจิทัล เนื่องจำกว่ำ 
- เพรำะเป็นกำรใช้ภำยในหอจดหมำยเหตุ ซึ่งไม่มีกำรเผยแพร่ไปภำยนอก จึงไม่จ ำเป็นต้องลง

ลำยน  ำดิจิทัลกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
- ท ำให้องค์ประกอบทั งหมดของภำพไม่มีสิ่งใดไปบิดบังหรือรบกวน จึงสำมำรถดูได้ทุกมุมใน

ภำพอย่ำงสมบูรณ์แบบ 
 

4. ควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกรเกี่ยวกับลำยน  ำดิจิทัล  
   ทั งสอบแบบ 

 ส ำหรับควำมคิดเห็นในเรื่องลำยน  ำดิจิทัลทั งสองแบบเมื่อน ำไปใช้ก็จะมีควำมแตกต่ำงกัน
ไป ดังนี  
 4.1. ลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็น 
 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นจะมีดังนี  

- ต ำแหน่งของกำรลงลำยน  ำดิจิทัลอำจขึ นอยู่กับบริบทและลักษณะที่แตกต่ำงกันไปของ
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพนั น ๆ 

- กำรใช้ลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นจะท ำให้มีกำรไปบิดบังองค์ประกอบหรือรำยละเอียดต่ำง ๆ ใน
บำงส่วนของเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ แต่วิธีกำรนี ได้ระบุอย่ำงชัดเจนเกี่ยวกับควำม
เป็นเจ้ำของของเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพของหอจดหมำยเหตุฯ 

- เป็นกำรแสดงลิขสิทธิ์ของสถำบัน หน่วยงำน หรือเจ้ำของข้อมูลไว้ 
- เป็นกำรสร้ำงอัตลักษณ์ ควำมทรงจ ำของควำมเป็นเจ้ำของข้อมูลโดยกำรใช้ลำยน  ำดิจิทัล ซึ่ง

ท ำให้ผู้คนได้ทรำบว่ำลำยน  ำดิจิทัลที่ลงกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพเป็นของผู้ใด 
- กำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นต้องลงในต ำแหน่งที่รบกวนกับองค์ประกอบของเอกสำร

จดหมำยเหตุประเภทภำพจนมำกเกินไป และสีของลำยน  ำดิจิทัลก็จะต้องต่ำงกันกับสีของ
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพเหมือนกัน เพ่ือแสดงลิขสิทธิ์หรือข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
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 4.2. ลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็น 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นจะมีดังนี  

- เป็นทำงเลือกที่ดี เนื่องจำกบำงภำพอำจไม่มีต ำแหน่งที่เหมำะสมในกำรวำงลำยน  ำดิจิทัลที่ 
- ควรใช้ในกรณีที่เอกสำรจดหมำยเหตุไม่สำมำรถลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นได้  แต่อำจจะต้อง

ใช้ภำพนอกหน่วยงำน เพ่ือกำรเผยแพร่ ซึ่งจะช่วยในกำรป้องกันกำรละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ได้ 
- เป็นวิธีที่ค่อนข้ำงจะต้องใช้วิธีกำรที่ซับซ้อนในกำรทดลองใช้งำน 
- วิธีกำรนี จะส่งผลท ำให้กำรแสดงลำยน  ำดิจิทัลออกมำมีควำมยุ่งยำก และซ  ำซ้อน 

 
5. สรุป 

 จำกผลของแบบสอบถำมเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุฯ ลักษณะของลำยน  ำดิจิทัลที่จะเป็น
ประโยชน์เมื่อลงกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ จะต้องเป็นดังนี  
 
ตารางที่ 4 ตำรำงย่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะของกำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นกับเอกสำรจดหมำย
เหตุประเภทภำพ 
เลข กำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
1 ลักษณะ สัญลักษณ์ อักขระ และ QR Code 

2 ขนำด 20% 
3 ควำมทึบแสง 100% 
4 ต ำแหน่ง ลักษณะของต ำแหน่งลำยน  ำดิจิทัลต้องเป็น 

“ต ำแหน่งเดียว ”และต ำแหน่งที่ต้องตั งคือ 
“ข้ำงขวำล่ำงสุด”  

5 สี ต้องเปลี่ยนให้เป็นสีที่ตรงข้ำมกันกับสีของพื น
ภำพ 

6 กำรหมุนลำยน  ำดิจิทัล ไม่จ ำเป็นต้องหมุน เพ่ือท ำให้ลำยน  ำดิจิทัล
สำมำรถเห็นแล้วเข้ำใจง่ำย 

7 กำรสร้ำงพื นสีขำวไว้ส ำหรับวำงลำยน  ำ
ดิจิทัล 

ไม่จ ำเป็นต้องสร้ำงไว้ 

8 ควำมห่ ำงกันระหว่ำงลำย  ำดิจิทั ลกับ
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 

ต้องมีควำมห่ำงกัน 
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ตำรำงที่ 4 ตำรำงย่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะของกำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นกับเอกสำรจดหมำย
เหตุประเภทภำพ (ต่อ) 
เลข กำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
9 ต ำแหน่งที่ไม่ควรลงลำยน  ำดิจิทัล - ต ำ แ ห น่ ง ที่ ซ้ อ น กั น ตั ว อั ก ข ร ะ  แ ล ะ

องค์ประกอบหรือข้อมูลส ำคัญของเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพ  

- ไม่อยู่ในต ำแหน่งที่ใกล้หรือใต้เท้ำคนในพื น
ข อ งภ ำพ  ห ำก ล ำย น  ำ ดิ จิ ทั ล นั น เป็ น
สัญลักษณ์หรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

10 เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่น ำไป 
ใช้ภำพในและภำพนอกหอจดหมำยเหตุ 

- ภำยนอกหอจดหมำยเหตุ 
- เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ลง

ลำยน  ำดิจิทัล 
- ภำยในหอจดหมำยเหตุ 

- เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพทั งไม่
ลงและลงลำยน  ำดิจิทัล  ซึ่ งสำมำรถ
ใช้ได้ทั งสองอย่ำง แต่ในควำมเป็นจริง 
ส ำหรับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภท
ภำพที่ ไม่ ได้ ล งลำยน  ำดิ จิ ทั ลจะไม่
สำมำรถน ำมำให้บริกำรได้ด้วยเด็ดขำด 
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4.2. กำรน ำเสนอผลกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 

 4.2.1. กำรตั งเกณฑ์ในกำรเลือกโปรแกรมลงลำยน  ำดิจิทัลกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 

ในกำรเลือกโปรแกรมส ำหรับกำรตรวจสอบครั งนี  ผู้วิจัยจะตั งเกณฑ์ในกำรเลือกโปรแกรม
ส ำเร็จรูปมำใช้ในกำรทดลองลำยน  ำดิจิทัล ซึ่งเกณฑ์ในกำรเลือกก็จะมีดังนี  

4.2.1.1. ลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็น (Visible Digital Watermark) 
- สำมำรถตั ง ก ำหนด หรือปรับต ำแหน่งของลำยน  ำได้ 
- สำมำรถปรับขนำดของลำยน  ำได้ 
- สำมำรถปรับควำมทึบแสง (Opacity) ได ้
- ลำยน  ำดิจิทัลสำมำรถลงได้ทั งเป็นภำพ หรือสัญลักษณ์ของสถำนบัน อักขระ 

และลำยเซ็นได้เช่นกัน 
- มีรูปแบบภำพให้เลือกได้ตำมข้อก ำหนดของหอจดหมำยเหตุ  อย่ำงเช่นไฟล์

นำมสกุล TIFF, JPEG 
- สำมำรถตั งค่ำควำมละเอียดของภำพ  (dot per inch = dpi) ได ้
- ไม่ได้ท ำให้คุณภำพควำมละเอียด  ) ควำมชัดของภำพ (ของภำพลดลง 
- ถ้ำเป็นโปรแกรมรหัสเปิดก็ยิ่งเพรำะสำมำรถน ำมำใช้ในกำรทดลองได้และ

ข้อเสนอแนะ 
- สำมำรถถอดลำยน  ำดิจิทัลออกได้ 

 
ผลจำกกำรตั งเกณฑ์เลือกโปรแกรมส ำเร็จเพ่ือน ำมำใช้ในกำรวิจัยครั ง แสดงเห็นให้ว่ำ       

โปรแกรม iWatermark Pro จะถูกเลือกมำใช้ในกำรทดลองครั งนี  เนื่องจำกว่ำสำมำรถท ำตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนดไว้ได้ส่วนมำก แต่กลับมีปัญหำในกำรถอดลำยน  ำดิจิทัล ซึ่งไม่ใช่แค่โปรแกรม iWatermark 
Pro แต่โปรแกรมส ำเร็จรูปที่น ำมำใช้ในกำรทดลองก็ไม่สำมำรถท ำกำรถอดลำยน  ำดิจิทัลได้เช่นกัน 
และอีกอย่ำงหนึ่งโปรแกรมสำมำรถอนุญำติให้ใช้ทดลองโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย แต่ผลภำพที่ลงลำยน  ำ
ดิจิทัลก็จะติดกับค ำเตือนให้ซื อโปรแกรมไปใช้งำน หำกอยำกให้ลำยน  ำดิจิทัลที่โปรแกรมตั งไว้ไม่ติดกับ
ภำพต่อไป 
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4.2.1.2. เกณฑ์ในกำรเลือกโปรแกรมส ำเร็จรูปส ำหรับลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็น (Visible
    Digital Watermark) 
ตารางที่ 5 กำรตั งเกณฑ์ส ำหรับกำรเสือกโปรแกรมลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็น 

ที ่ เกณฑ์ในกำรเลือกโปรแกรม 

ชื่อโปรแกรม 
Photoshop Lightroom iWatermark 

Pro 
TSR 

Watermark 
1 สำมำรถตั ง ก ำหนด หรือปรับต ำแหน่ง

ของลำยน  ำได้ 
√ √ √ √ 

2 สำมำรถปรับขนำดของลำยน  ำได้ √ √ √ √ 
3 สำมำรถปรับควำมทึบแสง (Opacity) ได ้ √ √ √ √ 
4 ลำยน  ำดิจิทัลสำมำรถลงได้ทั งเป็นภำพ 

หรือสัญลักษณ์ของสถำนบัน อักขระ และ
ลำยเซ็นได้เช่นกัน  

√ 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
 

5 มีรูปแบบภำพให้เลือกได้ตำมข้อก ำหนด
ของหอจดหมำย เหตุ  อย่ ำงเช่ น ไฟล์
นำมสกุล TIFF, JPEG 

√ √ √ √ 

6 สำมำรถตั งค่ำควำมละเอียดของภำพ 
(dot per inch = dpi) ได้ 

√ √ √ x 

7 ไม่ได้ท ำให้คุณภำพควำมละเอียด )ควำม
ชัดของภำพ (ของภำพลดลง  

√ √ √ √ 

8 เป็นประเภทโปรแกรมรหัสเปิด (หำกไม่มี
ก็จะต้องเป็นโปรแกรมจ ำกัดสิทธิ) 

x 
(แต่มี

โปรแกรมให้
ทดลองใช้) 

x 
(แต่มี

โปรแกรมให้
ทดลองใช้) 

x 
(แต่มี

โปรแกรมให้
ทดลองใช้) 

x 
(แต่มี

โปรแกรมให้
ทดลองใช้) 

9 สำมำรถถอดลำยน  ำดิจิทัลออกได้ x x x x 
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4.2.1.3. โปรแกรมลงลำยน  ำดิจิทัล iWatermark Pro 
 ก. โปรแกรมลงลำยน  ำดิจิทัล iWatermark Pro 
โปรแกรม iWatermark Pro ได้เสนอลำยน  ำหลำยลักษณะเพ่ือลงไปพร้อมกับภำพของผู้คนที่

ได้สร้ำงสรรค์มำ ประเภทของลำยน  ำดิจิทัลเหล่ำนั นมีหลำยลักษณะ เช่น อักขระ สัญลักษณ์ เส้น
เวกเตอร์ (vector border) กำรลงเป็นแบบฐำนข้อมูล (Metadata) กำรลงลำยน  ำดิจิทัลแบบลำยเซ็น 
และ QR code 

iWatermark Pro ช่วยให้ผู้คนสำมำรถท ำกำรแก้ไขได้หลำยอย่ำงตำมลักษณ์ที่ผู้คนต้องกำร
เพ่ือสร้ำงควำมเป็นตัวต้น โปรแกรมส ำเร็จรูปอย่ำง iWatermark Pro อนุญำตให้ผู้ใช้สำมำรถท ำกำร
เปลี่ยนต ำแหน่งกำรลงลำยน  ำดิจิทัลได้ ปรับค่ำของควำมทึบแสงและกำรปรับขนำดของลำยน  ำดิจิทัล
พร้อมทั งสำมำรถใช้ลักษณะพิเศษในกำรสร้ำงเงำอีกด้วย แบบลำยนูนหรือเป็นแบบน  ำ โปรแกรม 
iWatermark Pro สำมำรถรองรับกับภำพในรูปแบบเป็น JPEG และ PNG และรวมทั งไฟล์ภำพใน
รูปแบบเป็น RAW อีกด้วย 
 

 ข. ขั นตอนของกำรลงลำยน  ำดิจิทัล 
ส ำหรับขั นตอนในกำรลงลำยน  ำดิจิทัลโดยใช้โปรแกรม iWatermark Pro จะมีดังนี  

 1. กำรเลือกภำพ (Input picture) 

 

ภาพที่ 13 หน้ำปฏิบัติงำนของโปรแกรม iWatermark Pro 
 
 
 
 

กดเพื่อเลือกภำพ

ลงลำยน  ำดิจิทัล 

กดเพื่อก ำหนด

แหล่งเก็บภำพที่

ลงลำยน  ำดิจิทัล

เสร็จสมบูรณ์ 

กด เพื่ อ เลื อ ก

ลั กษ ณ ะขอ ง

ลำยน  ำดิจิทัลที่

ต้องลงในภำพ 
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 2. กำรเลือกลักษณะของลำยน  ำดิจิทัล 
 

  
ภาพที่ 14 หน้ำปฏิบัติงำนของโปรแกรม iWatermark Pro 

 

- กำรก ำหนดขนำดค่ำลำยน  ำดิจิทัล (ขนำดของลำยน  ำดิจิทัล) 

 

ภาพที่ 15 หน้ำก ำหนดค่ำงำนของโปรแกรม iWatermark Pro 

ส ำหรับภำพที่ 15 เป็นภำพที่แสดงให้เห็นถึงกำรตั งค่ำต่ำง ๆ ส ำหรับกำรลงลำยน  ำดิจิทัลใน
ภำพ โดยผู้ใช้โปรแกรมสำมำรถตั งค่ำต่ำง ๆ ตำมช่องที่ได้ก ำหนดไว้ตำมค่ำที่ต้องกำร เช่น ชื่อของ
ลักษณะลำยน  ำดิจิทัลที่ได้สร้ำงมำ ประเภทของสัญลักษณ์ลำยน  ำดิจิทัล ควำมขยำยของสัญลักษณ์ 
ลำยน  ำดิจิทัล กำรหมุนลำยน  ำดิจิทัล กำรสะลับหน้ำหลังกลับหัวของลำยน  ำดิจิทัล ก ำหนดขนำดของ

 เพื่ อล ร้ ำงลำยน  ำ
ดิจิทัลในลักษณะ
ใหม ่

- เพื่อลบลักษณะลำย
น  ำ ดิ จิ ทั ล ที่ ไ ม่
ต้องกำร 

- เพื่อเข้ำไปปรับค่ำ
ลำยน  ำดิจิทัลต่ำง ๆ 
ที่ ได้สร้ำงมำ เพื่ อ
กำรตัดสินใจลงลำย

 

ช่ อ งแ ส ด ง ให้ เห็ น

ลักษณะของภำพเมื่อ

มีกำรลงลำยน  ำดิจิทัล

เสร็จเรียบร้อย 
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ลำยน  ำดิจิทัลตำมลักษณะภำพแบบแนวนอนและแนวตั ง กำรตั งต ำแหน่งลำยน  ำดิจิทัล และควำมห่ำง
กันระหว่ำงลำยน  ำดิจิทัลกับกรอบของภำพ  
 

  

ภาพที่ 16 หน้ำก ำหนดค่ำลักษณะลำยน  ำดิจิทัลของโปรแกรม iWatermark Pro 

3. กำรค ำนวณค่ำของขนำดลำยน  ำดิจิทัลตำมภำพแบบแนวนอนและแนวตั ง 
 เมื่อผู้ใช้โปรแกรมท ำกำรตั งค่ำลำยน  ำดิจิทัลตำมภำพแบบแนวนอนและแนวตั ง ผลของกำรลง
ลำยน  ำดิจิทัลก็จะแตกต่ำงกันไปด้วย ในช่องนี ภำพถูกก ำหนดให้เลือกลักษณะของภำพเนื่องจำกว่ำ 
หำกภำพเป็นแนวนอนแต่ผู้ใช้ก ำหนดให้โปรแกรมค ำนวณกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในแบบแนวตั ง ลำยน  ำ
ดิจิทัลที่ออกมำจะเป็นอำจเล็กหรือใหญ่ตำมขนำดของภำพที่น ำมำใช้เป็นลำยน  ำดิจิทัล ในที่นี ค่ำที่
ก ำหนดให้เลือกมี 3 ประเภท คือ ไม่ต้องค ำนวณทั งแบบแนวตั งและแนวนอน (No Scaling) ต้อง
ค ำนวณลำยน  ำดิจิทัลตำมลักษณะภำพแบบแนวนอน (Horizonal Scale) ค ำนวณลำยน  ำดิจิทัลตำม
ลักษณะภำพแบบแนวตั ง (Vertical Scale) 

 
ภาพที่ 17 ค่ำลำยน  ำดิจิทัลตำมภำพแบบแนวนอนและแนวตั งของโปรแกรม iWatermark Pro 

เพื่อค ำนวณค่ำลำยน  ำ

ดิจิทั ลตำมภำพแบบ

แนวนอนและแนวตั ง 

เพื่ อก ำหนดต ำแหน่ ง

ของลำยน  ำดิจิทัล 

เพื่อตั งช่ือ 

ลำยน  ำดจิิทัล 

เพื่อเลือกภำพมำเป็น

สัญลักษณล์ำยน  ำดจิิทัล 

เพื่อก ำหนดควำมหำ่งกัน

ระหว่ำงลำยน  ำดิจิทลักับ

กรอบของภำพ 

เพื่อก ำหนดค่ำควำม

ขยำยของลำยน  ำดจิิทัล 

เพื่อปรับลักษณะของ

กำรหมุนลำยน  ำดจิิทัล 

เพื่ อก ำหนดต ำแหน่ ง

ของลำยน  ำดิจิทัล 
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ส ำหรับโปรแกรม iWatermark Pro กำรน ำภำพไปลงลำยน  ำดิจิทัลก็จะมีลักษณะเป็น 3 
อย่ำง คือ ลักษณะภำพในแบบแนวนอน ลักษณะภำพในแบบแนวตั ง และลักษณะที่ไม่เป็นแบบ
แนวนอนและแนวตั ง เมื่อผู้ใช้น ำกำรลงลำยน  ำดิจิทัลโดยใช้โปรแกรมนี  กำรก ำหนดลักษณะของภำพ
เป็นแบบแนวนอนหรือแนวตั งหรือไม่เป็นแบบแนวนอนและแนวตั งก็จะท ำให้ขนำดของลำยน  ำดิจิทัลที่
ลงกับภำพมีลักษณะที่แตกต่ำงกันไปด้วย หำกกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในภำพแบบแนวตั งแต่กำรตั งค่ำลง
ลำยน  ำดิจิทัลในแบบแนวนอน ผลที่ตำมมำท ำให้ขนำดของลำยน  ำดิจิทัลลดลงมำมีขนำดเล็ก แต่หำก
ท ำกำรตั งค่ำเป็นแบบแนวตั งเหมือนกัน โปรแกรมก็จะค ำนวณพื นที่จำกเส้นทแยงมุมเพ่ือค ำนวณขนำด
ของลำยน  ำดิจิทัลเป็นเปอร์เซ็นต์แบบอัตโนมัติ จึงท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลใหญ่ขึ นตำมเปอร์เซ็นต์ที่ผู้ใช้ได้ตั ง
ค่ำไว้ 
 

             

ภำพที่ 18 ภำพทั งสองแสดงให้เห็นถึงลักษณ์ของลำยน  ำดิจิทัลที่ลงกับภำพดิจิทัลโดยตั งค่ำที่ต่ำงกัน 
โดยภำพซ้ำยเป็นภำพถ่ำยดิจิทัลที่ตั งค่ำลำยน  ำดิจิทัลแบบแนวนอนในขณะภำพอยู่แบบแนวตั ง
(Horizonal Scale) ส่วนภำพข้ำงขวำเป็นภำพถ่ำยดิจิทัลที่ตั งค่ำลำยน  ำดิจิทัลแบบแนวตั งในขณะภำพ
อยู่แบบแนวตั งเช่นกัน (Vertical Scale) 
 
 หำกผู้ใช้ไม่ได้ตั งค่ำลำยน  ำดิจิทัลไว้เป็นแบบแนวนอนหรือแนวตั งขึ นมำ ลำยน  ำดิจิทัลจะขึ น
เป็นขนำดเดิน หำกขนำดเดิมใหญ่ลำยน  ำดิจิทัลที่ติดกับภำพก็จะใหญ่ไปตำมขนำดของภำพที่ใช้เป็น
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ลำยน  ำดิจิทัลนั น แต่หำกขนำดของลำยน  ำดิจิทัลเล็กก็จะท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลที่ลงกับภำพนั นมีขนำด
เล็กตำมขนำดของภำพที่ใช้เป็นลำยน  ำดิจิทัลนั นเช่นกัน 
 

 
ภาพที่ 19 กำรลงลำยน  ำดิจิทัลโดยไม่ได้ตั งค่ำภำพเป็นแบบแนวนอนหรือแนวตั ง 

ท ำให้ภำพที่ใช้เป็นลำยน  ำดิจิทัลขึ นเป็นขนำดเดิม 

4. กำรก ำหนดต ำแหน่งของลำยน  ำดิจิทัล (ขนำดของลำยน  ำดิจิทัล) 
 โปรแกรม iWatermark Pro อนุญำตให้ผู้ใช้โปรแกรมสำมำรถเลือกต ำแหน่งลงลำยน  ำดิจิทัล
ได้หลำยต ำแหน่ง ตั งแต่บนสุดข้ำงซ้ำยจนถึงล่ำงสุดข้ำงขวำ จึงหมำยควำมว่ำทั ง 9 ช่องของภำพ 
โปรแกรมสำมำรถท ำกำรลงลำยน  ำดิจิทัลได้ทุกต ำแหน่ง  
 

 

ภาพที่ 20 กำรก ำหนดต ำแหน่งของลำยน  ำดิจิทัลในโปรแกรม iWatermark Pro 
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  5. ขั นตอนส ำเร็จผล 
เมื่อก ำหนดค่ำต่ำง ๆ เสร็จเรียบร้อยและกดค ำว่ำ Done อยู่ข้ำงขวำบนสุด โปรแกรมจะแสดง

หน้ำจรอีกหน้ำจรหนึ่งเพ่ือให้ผู้ ใช้เลือก ไม่บันทึกค่ำที่ได้สร้ำงมำ (Don’t save) ท ำกำรปรับต่อ 
(Continue Editing) บันทึกและบิดได้ (Save and Close)  

 
ภำพที่ 21 หน้ำถำมผู้ใช้เกี่ยวกับลำยน  ำดิจิทัลที่ได้สร้ำงมำหรือกำรท ำกำรตั งค่ำใหม่ 

 
 เมื่อผู้ใช้เลือกบันทึกและบิดได้โปรแกรมจะกลับไปหน้ำแรกเหมือนเดิม จึงผู้ใช้สำมำรถกดค ำ
ว่ำ Process ได้เพ่ือน ำผลของภำพที่ได้ลงลำยน  ำดิจิทัลออกมำเพ่ือใช้งำนได้ 

 
ภาพที่ 22 กำรกดปุ่ม Process เพ่ืออนุญำตให้โปรแกรมสร้ำงภำพที่มีลำยน  ำดิจิทัลออกมำ 

  6. กำรก ำหนด Metadata 
 โปรแกรม iWatermark Pro สำมำรถช่วยให้ผู้ใช้ตั งค่ำ Metadata ใหม่ส ำหรับภำพได้ กำร
ตั ง ค่ำ Metadata ใหม่นี  ไม่ได้หมำยควำมว่ำค่ำ Metadata เดิมของภำพถูกลบออกหรือแก้ไขจำก
ภำพเดิมแต่อย่ำงใด โดยโปรแกรม iWatermark Pro จะรักษำค่ำ Metadata เดิมไว้ หำกต้องกำร
สร้ำงค่ำ Metadata ใหม่โปรแกรมก็จะอนุญำตให้ท ำได้ด้วยเช่นกัน 
 

เพื่ อ ให้ โปรแกรม

ด ำเนินกำรน ำผล

ของภำพที่มีลำยน  ำ

ดิ จิ ทั ลออกม ำใช้

งำนห 
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ภาพที่ 23 กำรสร้ำง Metadata ใหม่ส ำหรับภำพที่ลงลำยน  ำดิจิทัล 

7. ขนำดของลำยน  ำดิจิทัลส ำหรับที่ใช้ในกำรทดลอง 
ขนำดของลำยน  ำดิจิทัลที่น ำมำใช้ในกำรทดลองนี จะเป็นลำยน  ำดิจิทัล 2 สี คือสีด ำ และสีขำว 

ซึ่งสีทั ง 2 ประเภทนี มีขนำดที่เท่ำกันแค่ต่ำงกันในเรื่องสีเท่ำนั น 

ตารางที่ 6 สักลักษณ์ของมหำวิทยำลัยศิลปำกรแบบสีขำวและสีด ำพร้อมกับขนำดของสัญลักษณ์  
ลำยน  ำดิจิทัลที่น ำมำท ำกำรทดลอง 
เลข สีของลำยน  ำดิจิทัล ขนำด 
1  

 

 

- ขนำดของภำพ   : 998 x 998 
- สี .                 : ขำว 
- รูปแบบของภำพ : png 

2  
 
 

 

- ขนำดของภำพ   : 998 x 998 
- สี .                 : ด ำ 
- รูปแบบของภำพ : png 

 

ช่ อ ง ส ำ ห รั บ ส ร้ ำ ง 

Metadata ใหม่ส ำหรับ

ภำพที่ลงลำยน  ำดิจิทัล 
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 4.2.2. กำรทดลองโปรแกรมลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 

ส ำหรับกำรทดลองกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพครั งนี  ผู้วิจัยจะ
น ำโปรแกรมส ำเร็จรูปแค่ 1 โปรแกรมมำท ำกำรทดลอง ซึ่งประเด็นส ำคัญส ำหรับกำรทดลองคือกำรลง
ลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพโดยใช้โปรแกรม iWatemark Pro โดยในกำร
ทดลองผู้วิจัยจะท ำกำรตั งค่ำที่แตกต่ำงกันหรือขั นตอนที่แตกต่ำงกันมำควำมสำมำรถของโปรแกรม 
ส ำหรับโปรแกรม iWatermark Pro ที่น ำมำใช้ในกำรทดลองส ำหรับงำนวิจัยนี  เป็นโปรแกรมส ำหรับ
กำรทดลองใช้เท่ำนั น ไม่ใช่โปรแกรมที่ซื อมำใช้งำน แต่ควำมสำมำรถของโปรแกรมยังท ำงำนได้เหมือน
โปรแกรมตัวจริงที่ซื อขำยส ำหรับน ำไปใช้งำนเช่นกัน แค่ติดตรงที่ว่ำโปรแกรมที่ให้ใช้ทดลองเมื่อน ำไป
ลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพ ผลที่ออกมำของภำพก็จะติดลำยน  ำดิจิทัลของโปรแกรมมำด้วยเช่นกัน โดย
ลำยน  ำดิจิทัลของโปรแกรมนั นจะเตือนผู้ใช้ให้ซื อโปรแกรมตัวจริงมำใช้งำน หำกต้องกำรให้ลำยน  ำ
ดิจิทัลที่ติดกับโปรแกรมนั นหำยออกไป 

ส ำหรับภำพที่จะน ำมำใช้ในกำรทดลองในงำนวิจัยทั ง 10 ภำพในครั งนี ถูกแบ่งเป็น 3 ประเภท 
คือ 1. ภำพสี (เป็นภำพดิจิทัลที่ถ่ำยจำกกล้องถ่ำยภำพดิจิทัล) 2. ภำพสแกน ซึ่งเป็นภำพเดียวกันกับ
ภำพถ่ำยดิจิทัลแค่ภำพสแกนถูกสแกนจำกภำพดิจิทัลที่ถูกอัดไว้เป็นแผนแล้วถูกน ำมำสแกนอีกที่หนึ่ง
ให้เป็นภำพดิจิทัล และ 3. ภำพขำวด ำ ซึ่งเป็นภำพที่ได้อัดไว้บนแผนกระดำษภำพถ่ำยและถูกน ำมำ
สแกนให้กลำยเป็นภำพดิจิทัล จึงภำพเหล่ำนี ผู้วิจัยจะน ำมำใช้ส ำหรับกำรทดลองในครั งนี  ส่วน
รำยละเอียดของภำพทั ง 3 ประเภทก็จะมีดังนี  

 
ตารางที่ 7 รำยละเอียดข้อมูลของภำพทั ง 3 ประเภท (ภำพแบบแนวแนน) 

เลข รำยละเอียดของภำพ 
ประเภทของภำพ 

ภำพดิจิทัล ภำพสแกน ภำพสแกนขำวด ำ 

1 วันเดือนปีที่สร้ำงภำพ 15/9/2548 28/8/2561 28/8/2561 

2 ขนำด 2000x3000 1168x1804 3044x2412 

3 ควำมละเอียด 300x300 300x300 300x300 

4 ประเภทสี RGB RGB RGB 

5 ชื่อเครื่องผลิดภำพ NIKON D70 HP1 HP 

 

                                                           
1 ส ำหรับภำพสแกน เป็นภำพที่ผ่ำนกำรสแกนเพื่อให้เป็นภำพดิจิทัล เพรำะฉะนั นช่ือเครื่องสแกนภำพก็จะเป็นเครื่อง
ผลิดภำพนั นเอง และภำพขำวด ำก็เป็นภำพที่ผ่ำนกำรสแกนโดยเครื่องสแกนด้วยเช่นกัน ซึ่งข้อมูลหลำยอย่ำงของ
ภำพสแกนสีและภำพสแกนขำวด ำก็จะไม่เหมือนภำพท่ีได้ถ่ำยจำกกล้องถ่ำยภำพดิจิทัล 
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ตำรำงที่ 7 รำยละเอียดข้อมูลของภำพทั ง 3 ประเภท (ภำพแบบแนวแนน) (ต่อ) 

เลข รำยละเอียดของภำพ 
ประเภทของภำพ 

ภำพดิจิทัล ภำพสแกน ภำพสแกนขำวด ำ 

6 รุ่นของเลนส์ (Lens) AF-S DX  Zoom-
Nikkor 18-70mm  
f/3.5-4.5G IF-ED 

HP Scanjet 
N6310 

HP Scanjet 
N6310 

7 ระยะเวลำที่ให้ถูกแสง 
(Exposure time) 

1/90 X X 

8 ควำมยำวโฟกัส (Focal length) 70 mm X X 

9 ควำมเร็วของ ISO (ISO speed) 200 X X 

10 ไฟแฟลช (Flash) No X X 

 

ภำพถ่ำยดิจิทัลที่ผู้วิจัยใช้ในกำรวิจัยนี เป็นภำพจำกหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยศิลปำกรที่ได้
ถ่ำยเอำไว้ในโอกำสต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยศิลปำกร ซึ่งภำพที่ได้น ำมำใช้ในกำรวิจัยครั งนี ก็จะเป็น
ภำพถ่ำยในโอกำสงำนวัน “ศิลป์  พีระศรี” เมื่อวันที่ 15 กันยำยน พ.ศ. 2548  ณ  มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร วังท่ำพระ จังหวัดนครปฐม จ ำนวน 10 ภำพที่เป็นนำมสกุล JPG ส ำหรับภำพดังกล่ำวผู้วิจัย
จะท ำกำรแบ่งควำมละเอียดของภำพให้เป็น 3 ระดับต่ำงกันเพ่ือน ำมำทดลองในกำรลงลำยน  ำดิจิทัล
กับโปแกรมส ำเร็จรูปที่ผู้วิจัยได้ก ำหนดไว้ข้ำงต้น ส่วนควำมละเอียดที่ของภำพนั นผู้วิจัยจะก ำหนด
ควำมละเอียดส ำหรับภำพสแกนเป็น 3 ระดับ คือ 300 dpi2 / 600 dpi / 1200 dpi ส่วนภำพดิจิทัล
หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกรได้ก ำหนดควำมละเอียดให้เป็น 300 dpi เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เนื่องจำกกำรตั งค่ำของหอจดหมำยเหตุฯ เป็นไปตำมคู่มือกำรตั งค่ำส ำหรับเอกสำรจดหมำยเหตุ
ประเภทภำพเพ่ือกำรเก็บรักษำไว้  (Centre for Humane Arts Letters and Social Sciences, 
2001) นั นเอง  

กำรตั งค่ำต่ำง ๆ ส ำหรับทดลองกับภำพในแต่ละโปรแกรม มันเป็นเกณฑ์ส ำหรับกำรทดลอง
กำรลงลำยน  ำดิจิทัลซึ่งก็จะอำศัยอยู่กับกำรด ำเนินกำรของแต่ละโปรแกรมและกำรตั งค่ำใด ๆ อย่ำงไร
ได้บำงของแต่ละโปรแกรมอีกด้วย เพรำะว่ำกำรด ำเนินกำรของแต่ละโปรแกรมจะท ำงำนไม่เหมือนกัน 
ส่วนควำมละเอียดของภำพส ำหรับท ำกำรทดสอบก็เป็นค่ำควำมละเอียดทั ง 3 ระดับที่ได้พูดถึง

                                                           
2 ค่ำควำมละเอียดส ำหรับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพได้ก ำหนดเป็น PPI (pixel per inch) และ DPI (dots 
per inch) 
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เหมือนเดิมเพ่ือเป็นกำรทดลองต่อผลของลำยน  ำดิจิทัลที่ได้ลงเข้ำไปกับภำพและผลใด ๆ ที่ภำพได้รับ
หลังจำกได้ลงลำยน  ำดิจิทัลเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ควำมสำมำรถพิเศษที่ โปรแกรม iWatermark Pro สำมำรถท ำได้คือกำรรักษำข้อมูล
รำยละเอียดของภำพให้อยู่เหมือนเดิมโดยไม่มีขำดข้อมูลใด ๆ นอกจำกนี โปรแกรมยังสำมำรถอนุญำต
ให้ผู้ใช้สำมำรถลร้ำงเมทำเดทำ (Metadata) เพิ่มกับภำพได้อีกด้วย เพรำะฉะนั นหำกภำพของเรำขำด
รำยละเอียดใด ๆ เรำสำมำรถน ำโปรแกรมนี มำลงลำยน  ำดิจิทัลและเพ่ิมรำยละเอียดของเรำเขำไปกับ
ภำพพร้อมกันได้ 

 

 4.2.3. โปรแกรมลงลำยน  ำดิจิทัลท่ีมองเห็น 

4.2.3.1. โปรแกรม iWatermark Pro 
ผู้ วิจัย ได้ ใช้ โปรแกรมตัวทดลองที่ ชื่ อว่ำ iWatermark Pro ในกำรลงสัญลักษณ์ ของ

มหำวิทยำลัยศิลปำกรกับภำพถ่ำยดิจิทัล (ภำพสี) ภำพสแกน (ภำพสีและขำว -ด ำ) ในประเภทภำพ
นำมสกุล JPEG เมื่อโอกำสงำนวัน “ศิลป์   พีระศรี” เมื่อวันที่  15 กันยำยน พ.ศ. 2548  ณ  
มหำวิทยำลัยศิลปำกร วังท่ำพระ จังหวัดนครปฐม จ ำนวน 10 ภำพ โดยภำพสแกนทั งหมดจะแบบ
ออกในระดับควำมละเอียดต่ำงกันส ำหรับน ำมำศึกษำทดลอง ซึ่งควำมละเอียดเหล่ำนั นคือ 300 dpi, 
600 dpi และ 1200 dpi (dots per inch) ส่วนภำพถ่ำยดิจิทัลนำมสกุล JPEG จ ำนวน 10 ภำพใน
งำนเดียวกันนี จะอยู่ในระดับควำมละเอียด 300 dpi เท่ำนั น เนื่องจำกเป็นภำพถ่ำยที่ส่งมำจำก
หน่วยงำนของมหำวิทยำลัยศิลปำกร ซึ่งควำมละเอียดของภำพจะเป็น 300 dpi มำอยู่แล้ว 

ในกำรตั งค่ำส ำหรับกำรลงลำยน  ำดิจิทัลนั น ผู้วิจัยจะท ำกำรทดลองกับภำพ 2 ประเภทคือ        
1. ภำพถ่ำยด้วยกล้องถ่ำยรูปดิจิทัล กับ 2. ภำพสแกน3 เนื่องจำกหอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย
ศิลปำกรจะได้รับภำพใน 2 ประเภทนี ในจ ำนวนมำกจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย
ศิลปำกรเอง ส ำหรับกำรตั งค่ำส ำหรับโปรแกรมเพ่ือกำรทดลอง ผู้วิจัยจะท ำกำรตั งค่ำใน 4 ประเด็น
หลัก ๆ เช่น ค่ำควำมขยำย (Padding) สัญลักษณ์ของสถำบัน หรือภำพให้อยู่ระดับที่แตกต่ำงกันคือ 
5%/20%/50%/70%/100% ค่ ำ แ น วน อ น  (Horizonal Scale) ให้ อ ยู่ ใน ร ะดั บ  10%/20%/ 
30%/40%/50% และระยะห่ำงที่วัดได้เป็นแนวนอน (Offset X) คือ -10%/-20%/-30%/-40%/     
-50% และระยะห่ำงที่วัดได้เป็นแนวตั ง (Offset Y) คือ -10%/-20%/-30%/-40%/-50% โดยในแต่
ละระดับของกำรตั งค่ำให้โปรแกรมเพ่ือท ำงำนในกำรลงลำยน  ำดิจิทัลนั น ผู้วิจัยจะท ำกำรทดลองกับ
ภำพแต่ละระดับจ ำนวน 2 ภำพในรูปแบบนำมสกุลของภำพถ่ำยเป็น JPEG ซึ่งอยู่ในแบบแนวตั ง 1 
ภำพ และแบบแนวนอน 1 ภำพ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมแตกต่ำงเมื่อลงลำยน  ำดิจิทัลเสร็จเรียบร้อย
                                                           
3 “ภำพสแกน” ในที่น่ีหมำยถึงภำพที่ได้อัดเสร็จเรียนรอ้ยบนแผนกระดำษและถูกน ำมำสแกนให้กลำยเป็นภำพดจิิทลั
ภำยหลัง 
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เข้ำไปกับภำพ ในขณะเดี่ยวกันผู้วิจัยจะไม่ได้ท ำกำรทดลองให้ถึงค่ำในระดับ 100%4 ส ำหรับแต่ละ
ประเด็นหลัก ๆ ของโปรแกรม เนื่องจำกเป็นกำรทดลองกำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับเอกสำรจดหมำยเหตุ
ประเภทภำพในตอนนี เพ่ือเป็นข้อมูลส ำหรับใช้เป็นแบบตัวอย่ำงสู่กำรก ำหนดค่ำในระดับใดระดับหนึ่ง
ที่จะน ำไปใช้ในกำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ และยังเป็นกำรทดลองให้
เห็นเกี่ยวกับควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงลำยน  ำดิจิทัลเมื่อลงเข้ำไปในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
 โดยสำเหตุว่ำโปรแกรม iWatermark Pro ที่ผู้วิจัยน ำมำใช้เป็นโปรแกรมส ำหรับกำรทดลอง 
เพรำะฉะนั นในแต่ละภำพที่ใช้โปรแกรมนี เพ่ือลงลำยน  ำดิจิทัลก็จะปรำกฏลำยน  ำดิจิทัลของโปรแกรม
ขึ นมำด้วยเช่นกันโดยอยู่ตรงกลำงตรงข้ำงบนของภำพเสมอ ซึ่งก็จะเขียนว่ำ “สร้ำงขึ นโดยโปรแกรม 
iWatermark Pro ต้องลงทะเบียนเพ่ือจะน ำลำยน  ำนี ออก (Created with iWatermark Pro. 
Register to remove this watermark)” หำกผู้ใช้คนใดไม่อยำกให้ค ำเตือนของโปรแกรมปรำกฏมำ
วิธีเดียวส ำหรับแก้ปัญหำก็คือต้องซื อโปรแกรมมำใช้งำน 
  
 4.2.3.1.1. กำรทดลองลงลำยน  ำดิจิทัลกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพโดยกำรตั งค่ำ 

โปรแกรมท่ีต่ำงกันในระดับควำมละเอียด 300 dpi 

4.2.3.1.1.1. กำรตั งค่ำระดับที่ 1 

ในกำรตั งค่ำส ำหรับโปรแกรม iWatermark Pro ระดับที่ 1 ผู้วิจัยจะตั งค่ำส ำหรับประเด็น
หลัก ๆ ดังนี  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 ทั ง 4 ประเด็นหลัก ๆ ที่ผู้วิจัยจะท ำกำรตั งค่ำเพื่อกำรทดลองกับโปรแกรม iWatermark Pro ค่ำควำมขยำย 
(Padding) สัญลักษณ์ของสถำบันหรือภำพ ค่ำแนวนอน (Horizonal Scale) และระยะห่ำงท่ีวัดได้เป็นแนวนอนและ
แนวตั ง (Offset X / Offset Y) มีแค่ “ค่ำควำมขยำย (Padding) สัญลักษณ์ของสถำบันหรือภำพ” ที่ผู้วิจัยจะตั งค่ำ
ถึง 100% เนื่องจำกผู้วิจัยต้องกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรตั งค่ำขนำดลำยน  ำดิจิทัลให้แตกต่ำงกัน เพื่อได้ขนำดลำยน  ำ
ดิจิทัลที่ได้ลงกับภำพจะมีขนำดที่แตกต่ำงกันไปด้วย ซึ่งผลของควำมแตกต่ำงกันของขนำดลำยน  ำดิจิทัลนี จะเป็นตัว
บอกถึงขนำดลำยน  ำดิจิทัลที่ต้องลงเข้ำไปกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพเอง 
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ค่ำควำมขยำย (Padding) สัญลักษณ์ของสถำบัน หรือภำพ จะอยู่ในค่ำ 5% 
ค่ำแนวนอน (Horizontal Scale)5 จะอยู่ในค่ำ 10% 
ระยะห่ำงที่วัดได้เป็นแนวตั ง (Offset X) -10% 
ระยะห่ำงที่วัดได้เป็นแนวตั ง (Offset Y) -10% 

ก. กำรทดลองกับภำพถ่ำยด้วยกล้องดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 1 
 ผู้วิจัยได้น ำภำพถ่ำยดิจิทัลในควำมละเอียด 300 dpi มำลงลำยน  ำดิจิทัลโดยใช้โปรแกรม 
iWatermark Pro ผลของภำพถ่ำยดิจิทัลที่ได้ออกมำก็ยังเป็นภำพในรูปแบบ JPEG เหมือนเดิม และ
จุดเด่นของโปรแกรมคือ  กำรรักษำควำมละเอียดของภำพถ่ำยดิจิทัลไว้เหมือนเดิมโดยไม่ขำดค่ำควำม 
ละเอียดของภำพเหล่ำนั นแม้แต่น้อย 
 ปัญหำที่ผู้วิจัยสังเกดได้กับกำรตั งค่ำในระดับที่ 1 นี  คือขนำดของลำยน  ำดิจิทัลที่ได้ลงกับ
ภำพถ่ำยดิจิทัลเพรำะขนำดในระดับที่ 1 นี ยังเล็กอยู่ จึงท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลจะไม่สำมำรถมองเห็นได้
ง่ำยหรือบำงที่ก็อำจจะไม่ทรำบว่ำมีลำยน  ำดิจิทัลอยู่กับภำพอีกด้วยหำกไม่ได้สังเกดดูให้ละเอียดอ่อน 
ยิ่งไปกว่ำนี พื นของภำพก็มีสีที่กล้ำยเคียงกันมำกกับสีของลำยน  ำดิจิทัลที่ได้ลงไปในภำพ ท ำให้ผลของ
กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพนั นเปรียบเสมือนไม่ได้ลงลำยน  ำดิจิทัลเอำไว้เพ่ือบ่งบอกถึงแหล่งที่มำของ
ภำพ หำกต้องกำรแก้ไขปัญหำด้งกล่ำวเรำต้องท ำกำรเปลี่ยนสีของลำยน  ำดิจิทัลก่อนที่น ำไปลงให้เป็น
ลำยน  ำดิจิทัลกับภำพหมำยควำมว่ำสีของลำยน  ำดิจิทัลที่จะต้องลงกับพื นของภำพต้องมีสีที่ตรงข้ำมกัน
กับพื นของภำพเพ่ือช่วยให้เรำเห็นลำยน  ำดิจิทัลที่ได้ลงไปกับภำพนั น ๆ  
 เรื่องที่ส ำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้วิจัยได้พบ คือ “ปัญหำในกำรตั งค่ำแบบแนวนอน (Horizonal 
Scale) และค่ำแบบแนวตั ง (Vertical Scale)” ในประเด็นนี หำกเรำไม่ได้ก ำหนดให้ชัดเจนหรือไม่
ทรำบเกี่ยวกับกำรท ำงำนของโปรแกรมก็จะท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลที่ได้ลงไปกับภำพทั งหมดออกมำมีผลที่
แตกต่ำงกัน ผลที่แตกต่ำงกันนั นก็จะอยู่กับกำรตั งค่ำแบบแนวนอนและแนวตั งที่เรำได้ก ำหนดไว้กับ
โปรแกรม หำกเรำตั งค่ำลำยน  ำดิจิทัลส ำหรับภำพแบบแนวนอนแต่ภำพของเรำเป็นภำพแนวตั ง  ผลที่
ออกมำก็จะมีปัญหำกับลำยน  ำดิจิทัลที่เรำได้ลงกับภำพ โดยลำยน  ำดิจิทัลก็จะออกมำในขนำดเล็กบน
พื นของภำพในขณะควำมละเอียดของภำพไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ (เหมือนภำพตัวอย่ำงที่ 1 และ 2) 
ซึ่งจะเห็นได้ว่ำลำยน  ำดิจิทัลที่ลงกับภำพในแบบแนวตั งมีขนำดเล็กกว่ำลำยน  ำดิจิทัลที่ลงกับภำพใน
                                                           
5 ผู้วิจัยได้ท ำกำรก ำหนด “ค่ำแนวนอน (Horizonal Scale)” กับ “ค่ำแนวตั ง (Vertical Scale)” ให้แตกต่ำงกัน
ตำมแนวแบบของภำพ หมำยควำมว่ำหำกภำพอยู่ในแบบแนวตั ง ผู้วิจัยจะใช้ค่ำเป็นแนวตั ง ส่วนภำพที่อยู่ในแบบ
แนวนอน ผู้วิจัยก็จะใช้ค่ำเป็นแบบแนวนอน เพรำะกำรตั งค่ำที่ตรงกันข้ำมจะมีผลต่อลำยน  ำดิจิทัลที่ลงเข้ำไปกับภำพ
นั นเอง แล้วส ำหรับกำรตั งค่ำเป็น No Scaling ก็จะไม่ได้น ำมำใช้เพรำะกำรตั งค่ำนี จะท ำให้เรำไม่สำมำรถก ำหนด
ขนำดของลำยน  ำดิจิทัลได้ จึงท ำให้ลำยน  ำใหญ่หรือเล็กไปตำมขนำดที่ตั งไว้ตำมควำมขยำย (Padding) ของ
โปรแกรมโดยอัตโนมัติ 
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แบบแนวนอน ควำมต่ำงกันนี จะอยู่ตรงที่ว่ำหำกเรำลงลำยน  ำดิจิทัลในแบบแนวตั ง ควำมกว้ำง 
(Width) จะกล้ำยเป็นพื นที่ที่โปรแกรมน ำมำใช้เพ่ือวัดขนำดของลำยน  ำดิจิทัลที่ได้ลงเข้ำไปกับภำพ จึง
ควำมกว้ำงที่เล็กลงก็จะท ำให้ขนำดของลำยน  ำดิจิทัลจะลดลงหรือเล็กลงไปตำมค่ำที่ได้ตั งเอำไว้กับ
โปรแกรมหรือควำมกว้ำงของพื นที่ของภำพนั นไปด้วยเช่นกัน ส่วนภำพในแบบแนวนอน ควำมยำว 
(Length) จะมีพื นที่มำกว่ำ จึงท ำให้ค่ำที่ได้ตั งกับโปรแกรมสำมำรถขยำยขนำดของลำยน  ำดิจิทัลที่ลง
เข้ำไปกับภำพในแบบแนวนอนได้ซึ่งท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลในภำพแบบแนวนอนจะมีขนำดใหญ่กว่ำลำย
น  ำดิจิทัลที่ได้ลงกับภำพแบบแนวตั ง เพรำะฉะนั นส ำหรับโปรแกรม iWatermark Pro หำกเรำลงลำย
น  ำดิจิทัลกับภำพถ่ำยแบบแนวนอน เรำต้องเปลี่ยนค่ำเป็น “ค่ำแบบแนวนอน (Horizonal Scale)” 
แล้วหำกเรำลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพแบบนั นตั ง เรำก็จะต้องท ำกำรเปลี่ยนค่ำมำเป็น “ค่ำแบบแนวตั ง 
(Vertical Scale)” เช่นกัน 
 ส่วนกำรตั งต ำแหน่งลำยน  ำดิจิทัล เนื่องจำกเป็นสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัยศิลปำกรซึ่งเป็น
รูปพระพิฆเนศเป็นเครื่องหมำยแห่งควำมศักดิ์สิทธิ์และเป็นสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัยอีกด้วย จึงไม่
สำมำรถให้อยู่ในต ำแหน่งหรือพื นที่ที่ไม่เหมำะสมได้ ตัวอย่ำงเช่น ใกล้เท้ำของผู้ใดผู้หนึ่งในพื นของภำพ 

กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพถ่ำยดิจิทัลในแบบแนวตั ง 

      
ภาพที่ 24 ภำพทั งสองแสดงให้เห็นถึงลักษณ์ของลำยน  ำดิจิทัลที่ลงกับภำพดิจิทัลโดยตั งค่ำที่ต่ำงกัน 
โดยภำพซ้ำยเป็นภำพถ่ำยดิจิทัลที่ตั งค่ำลำยน  ำดิจิทัลแบบแนวนอนในขณะภำพอยู่แบบแนวตั ง
(Horizonal Scale) ส่วนภำพข้ำงขวำเป็นภำพถ่ำยดิจิทัลที่ตั งค่ำลำยน  ำดิจิทัลแบบแนวตั งในขณะภำพ
อยู่แบบแนวตั งเช่นกัน (Vertical Scale) 
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กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพถ่ำยดิจิทัลด้วยกล้องดิจิทัลตำมแบบแนวนอน 

 
ภาพที่ 25 ภำพถ่ำยดิจิทัลตำมแบบแนวนอนที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 1 

 

ข. กำรทดลองกับภำพสแกนสีตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 1 
ผู้วิจัยได้น ำภำพสแกนในควำมละเอียด 300 dpi มำลงลำยน  ำดิจิทัลโดยใช้โปรแกรม 

iWatermark Pro ผลของภำพที่ได้ออกมำก็ยังเป็นภำพในรูปแบบ JPG เหมือนเดิม และจุดเด่นของ
โปรแกรมคือกำรรักษำควำมละเอียดของภำพสแกนไว้เหมือนเดิมโดยไม่ขำดค่ำควำมละเอียดของภำพ
เหล่ำนั นแม่แต่น้อย 

ส ำหรับเรื่องขนำดของลำยน  ำดิจิทัลที่ลงกับภำพสแกนก็จะเป็นปัญหำเหมือนเดิมเช่นกันกับ
ภำพถ่ำยดิจิทัล ซึ่งขนำดที่เล็กเกินไปก็จะท ำให้กำรมองเห็นลำยน  ำดิจิทัลที่ได้ลงเข้ำไปกับภำพมองเห็น
ได้ยำกหำกไม่ได้สังเกดให้ละเอียด ในขณะเดียวกันสีของลำยน  ำดิจิทัลที่ใกล้เคียงกันกับสีของพื นภำพก็
จะท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลที่ลงไปกับภำพนั นไม่สำมำรถมองเห็นอีกด้วย จึงต้องท ำกำรแก้ไขด้วยเปลี่ยนสีที่
ตรงกันข้ำมกับพื นของภำพ เพ่ือท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลสำมำรถมองเห็นได้ง่ำยขึ น 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับควำมละเอียด (Resolution) ของภำพสแกน แม้ว่ำโปรแกรมจะไม่
กระทบกับควำมละเอียดของภำพก็ตำม แต่เมื่อน ำภำพในควำมละเอียด 300 dpi มำลงลำยน  ำกับ
ภำพสแกน ควำมละเอียดที่คมชัดของภำพที่ต่ ำก็จะท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลที่ลงไปกับภำพสแกนในควำม
ละเอียด 300 dpi นี  กลับไปไม่ค่อยชัดเหมือนภำพสแกนไปด้วย 
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กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพสแกนตำมแบบแนวตั ง 

  
ภาพที่ 26 ภำพสแกนตำมแบบแนวตั งที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 1 

 

 

กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพสแกนตำมแบบแนวนอน 

  
ภาพที่ 27 ภำพสแกนในแบบแนวนอนที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 1 
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ค. กำรทดลองกับภำพสแกนขำวด ำตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 1 
กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพสแกนในลักษณะของภำพเป็นขำวด ำ ปัญหำที่ต้องพบคือ หำก

เรำลงลำยน  ำดิจิทัลขำวกับพื นภำพสีขำวเช่นกันกับพื นของภำพ ผลที่ได้ออกมำคือลำยน  ำดิจิทัลสีขำว
นั นไม่สำมำรถมองเห็นได้หรือสำมำรถพูดได้ว่ำลำยน  ำดิจิทัลนั นกล้ำยเป็นสีเดี่ยวกันกับพื นของภำพไป
แล้ว จึงท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลนั นไม่สำมำรถมองเห็นได้หำกไม่ได้ท ำกำรสังเกตให้ละเอียด ซึ่งวิธีกำรใน
กำรแก้ไขปัญหำคือกำรเปลี่ยนสีลำยน  ำดิจิทัลให้เป็นสีตรงข้ำมกันกับพื นของภำพ หมำยควำมว่ำหำก
พื นของภำพเป็นสีขำว เรำต้องเปลี่ยนสีลำยน  ำมำเป็นสีด ำ หรือหำกพื นของภำพเป็นสีด ำ เรำก็จะต้อง
เปลี่ยนสีของลำยน  ำมำเป็นสีขำวก่อนที่เรำจะน ำสัญลักษณ์หรือโลโก้ (Logo) ไปลงเพ่ือเป็นลำยน  ำ
ดิจิทัลส ำหรับภำพ เช่นตัวอย่ำงของภำพสแกนที่ 1 ในกำรตั งค่ำระดับที่ 1 นี ได้แสดงให้เห็นว่ำสีของ
ลำยน  ำดิจิทัลกับสีของพื นภำพเป็นสีที่คล้ำยคลึงกันมำกในขณะลำยน  ำดิจิทัลที่ลงไปกับภำพนั นก็อยู่ใน
ลักษณะควำมโปร่งแสงและเป็นสีขำวเช่นกันอีกด้วย จึงท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลที่ได้ลงไปกับพื นของภำพ
กล้ำยเป็นเนื อเดียวกันจนไม่รู้ว่ำภำพสแกนนั นมีลำยน  ำดิจิทัลอยู่กับภำพ  

ส่วนขนำดของลำยน  ำดิจิทัลส ำหรับภำพสแกนขำวด ำในค่ำที่ได้ตั งไว้ระดับที่ 1 นี ก็ยังเป็น
ปัญหำอยู่เช่นกัน เนื่องจำกขนำดเล็กของลำยน  ำดิจิทัลที่ได้ลงเข้ำไปกับภำพอำจท ำให้มีกำรน ำภำพไป
ท ำซ  ำได้โดยง่ำยแค่กำรครอบหรือตัดออกตรงที่มีลำยน  ำดิจิทัลอยู่ หรือท ำกำรแก้ไขพื นของภำพที่มี
ลำยน  ำดิจิทัลอยู่โดยโปรแกรมอ่ืน ๆ เช่นตัวอย่ำงของภำพที่ 26 ควำมยำวและควำมกว้ำงของภำพมี
ขนำดเท่ำกัน หำกผู้ใดผู้หนึ่งน ำภำพไปกรอบเพ่ือกรอบลำยน  ำดิจิทัลออกจำกภำพ ก็จะท ำให้ภำพ
เปรียบเสมือนภำพที่ไม่ได้ลงลำยน  ำเช่นกัน จึงวิธีกำรที่แก้ไขได้ก็คือกำรขยำยขนำดลำยน  ำดิจิทัลให้
ใหญ่ขึ นกว่ำนี  เพ่ือป้องกันกำรกรอบภำพ ส่วยสีด ำของลำยน  ำดิจิทัลที่ตรงข้ำมกับพื นของภำพก็จะท ำ
ให้ลำยน  ำดิจิทัลสำมำรถมองเห็นได้ง่ำยอีกด้วย  
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กำรลงลำยน  ำดิจิทัลสีขำวกับภำพสแกนขำวด ำตำมแบบแนวนอน 

 
ภาพที่ 28 ภำพสแกนในแบบแนวนอนที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 1 

 
 
 

กำรลงลำยน  ำดิจิทัลสีด ำกับภำพสแกนขำวด ำตำมแบบแนวนอน 

 
ภาพที่ 29 ภำพสแกนในแบบแนวนอนที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 1 
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4.2.3.1.1.2. กำรตั งค่ำระดับที่ 2 

ในกำรตั งค่ำส ำหรับโปรแกรม iWatermark Pro ระดับที่ 2 ผู้วิจัยจะตั งค่ำส ำหรับประเด็น

หลัก ๆ ดังนี  

ค่ำควำมขยำย (Padding) สัญลักษณ์ของสถำบัน หรือภำพ จะอยู่ในค่ำ 20% 
ค่ำแนวนอน (Horizontal Scale) จะอยู่ในค่ำ 20% 
ระยะห่ำงที่วัดได้เป็นแนวตั ง (Offset X) -20% 
ระยะห่ำงที่วัดได้เป็นแนวตั ง (Offset Y) -20% 

 

ก. กำรทดลองกับภำพถ่ำยด้วยกล้องดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 
ส ำหรับขนำดลำยน  ำดิจิทัลในระดับที่ 2 ที่ผู้วิจัยได้ตั งค่ำควำมขยำยขนำดของลำยน  ำดิจิทัลให้

อยู่ในค่ำ 20% นี  ผลวิจัยได้แสดงให้เห็นว่ำขนำดของลำยน  ำในระดับนี จะท ำให้กำรมองเห็นลำยน  ำ
ดิจิทัลจำกผู้คนที่ได้ดูภำพมีควำมเป็นไปได้มำกขึ นในขณะต ำแหน่งลำยน  ำดิจิทัลก็อยู่ต ำแหน่งที่ไม่ไป
รบกวนกับองค์ประกอบหลักใด ๆ ของภำพแม่แต่หน่อย 

ในส่วนเป็นสีของลำยน  ำดิจิทัลส ำหรับกำรตั งค่ำระดับที่ 2 นี  พื นของภำพหำกไม่ใช่เป็นสีขำว
เหมือนพื นของภำพสแกนขำวด ำในตัวอย่ำงภำพขำวด ำระดับที่ 1 ปัญหำเกี่ยวกับกำรมองเห็นลำยน  ำ
ดิจิทัลได้ยำกหรือไม่เห็นลำยน  ำดิจิทัลหำกไม่ได้สังเกตจะกลำยเป็นปัญหำที่ไม่ส ำคัญมำกนักส ำหรับ
ขนำดลำยน  ำดิจิทัลในระดับที่ 2 นี  เพรำะควำมขยำยของลำยน  ำดิจิทัลที่ใหญ่ขึ น (ใหญ่กว่ำขนำดของ
ลำยน  ำดิจิทัลในระดับที่ 1 สี่เท่ำ) ท ำให้กำรมองเห็นลำยน  ำดิจิทัลบนพื นของภำพเป็นไปได้ง่ำยและ
สะดวกขึ น จึงสำมำรถพูดได้ว่ำลำยน  ำดิจิทัลในระดับที่ 2 มีควำมเป็นไปได้มำกหรือมีผลในแง่บวกมำก
ส ำหรับจะน ำไปใช้เป็นเกณฑ์ในกำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพหำกเรำน ำ
โปรแกรม iWatermark Pro นี ไป  

แม้ว่ำลำยน  ำดิจิทัลในระดับที่ 2 นี มีผลในแง่บวก แต่หำกกำรตั งต ำแหน่งของลำยน  ำดิจิทัลใน
ต ำแหน่งที่จะปิดบังหรือกลบเกลื่อนองค์ประกอบส ำคัญใด ๆ ของภำพจะเป็นผลหรือแง่ลบกับกำรตั ง
ต ำแหน่งลำยน  ำดิจิทัลนั นขึ นมำอีกด้วย ซึ่งปัญหำก็จะตกมำเป็นของขนำดลำยน  ำดิจิทัล และกำรตั ง
ต ำแหน่งลำยน  ำดิจิทัล เพรำะฉะนั นหำกไม่ยำกให้ปัญหำดังกล่ำวเกิดขึ นมำกำรตั งต ำแหน่งลำยน  ำก็จะ
เป็นหัวข้อหลักที่ต้องหำทำงออก ซี่งสำเหตุว่ำลำยน  ำดิจิทัลในงำนวิจัยเป็นสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัย
ศิลปำกรจึงต ำแหน่งลำยน  ำดิจิทัลนั นก็จะมีข้อจ ำกัดในกำรตั งต ำแหน่งลำยน  ำดิจิทัลเช่นกันท ำให้กำร
ตั งต ำแหน่งนั นต้องอยู่ข้ำงบนเสมอโดยอยู่ระหว่ำงข้ำงซ้ำยหรือขวำ และไม่สำมำรถอยู่ตรงกลำงได้
เพรำะองค์ประกอบหลักของภำพส่วนใหญ่จะอยู่ตรงกลำงของภำพ 
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กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพถ่ำยดิจิทัลด้วยกล้องดิจิทัลตำมแบบแนวตั ง 

 
ภาพที่ 30 ภำพถ่ำยดิจิทัลตำมแบบแนวตั งที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 

 

กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพถ่ำยด้วยกล้องดิจิทัลตำมแบบแนวนอน 

 

ภาพที่ 31 ภำพถ่ำยดิจิทัลตำมแบบแนวนอนที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 

ข. กำรทดลองกับภำพสแกนสีตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 
ส ำหรับภำพสแกนควำมชัดของลำยน  ำดิจิทัลก็ยังเหมือนเดิม หำกภำพมีควำมคมชัดต่ ำลำยน  ำ

ดิจิทัลก็จะมีควำมคมชัดต่ ำตำมไปด้วยเช่นกัน แต่สิ่งที่ผู้วิจัยพบในกำรตั งค่ำระดับที่  2 ส ำหรับภำพ
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สแกนคือควำมไม่ค่อยคมชัดของภำพนั นกลับเป็นสิ่งที่ดีเพรำะสำมำรถท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลที่ได้ลงกับ
ภำพไม่ได้ปิดบังองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของภำพมำกนัก จึงท ำให้องค์ประกอบภำพยังสมบูรณ์อยู่แม้ว่ำได้
ลงลำยน  ำดิจิทัลเข้ำไปเสร็จเรียบร้อยก็ตำม 

ในส่วนกำรตั งต ำแหน่งลำยน  ำดิจิทัลกับภำพสแกนตำมกำรตั งค่ำในระดับที่ 2 นี  ผลออกมำ
สำมำรถแสดงให้เรำเห็นว่ำโดยสำเหตุที่องค์ประกอบหลักของภำพอยู่ในระหว่ำงครึ่งของภำพแล้วอยู่
เป็นแบบแนวนอนเอียงไปข้ำงขวำท ำให้พื นของภำพข้ำงขวำไม่สำมำรถท ำกำรลงลำยน  ำดิจิทัลได้ 
เนื่องจำกขนำดของลำยน  ำดิจิทัลได้ขยำยใหญ่ขึ นและสำมำรถท ำให้ปิดบังองค์ประกอบหลักของภำพ 
จึงท ำให้ต ำแหน่งลำยน  ำดิจิทัลต้องเปลี่ยนมำอยู่ในต ำแหน่งข้ำงซ้ำยแทน (เนื่องจำกสำเหตุที่ได้พูดถึง
ในประเด็น “ก” กำรตั งค่ำระดับที่ 2 เกี่ยวกับแง่บวกแง่ลบในกำรตั งต ำแหน่งลำยน  ำดิจิทัล) เพ่ือไม่ให้
ไปปิดบังหรือท ำให้องค์ประกอบหลักหรือข้อมูลอื่น ๆ ของภำพเสียหำย 

ในเรื่องกำรตั งค่ำควำมขยำยของลำยน  ำดิจิทัลให้อยู่ในค่ำ 20% นี  ผลวิจัยได้แสดงให้เห็นว่ำ
ขนำดของลำยน  ำในระดับนี สำมำรถท ำให้กำรมองเห็นลำยน  ำดิจิทัลจำกผู้คนที่ได้ดูภำพมีควำมเป็นไป
ได้มำกขึ นในขณะต ำแหน่งลำยน  ำดิจิทัลก็อยู่ต ำแหน่งที่ไม่ไปรบกวนกับองค์ประกอบหลักใด ๆ ของ
ภำพแม้แต่หน่อยส ำหรับภำพตัวอย่ำงที่ 1 แต่กลับไปมีผลรบกวนต่อองค์ประกอบอ่ืน ๆ ในภำพที่ 2
เนื่องจำกพื นที่ข้ำงบนของภำพมีเล็กหน่อยท ำให้ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงปัญหำที่ลำยน  ำดิจิทัลไปปิดบัง
องค์ประกอบอื่น ๆ ของภำพได้มำกนักเท่ำไร 

กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพสแกนตำมแบบแนวตั ง 

 

ภาพที่ 32 ภำพสแกนตำมแบบแนวตั งที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 
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กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพสแกนตำมแบบแนวนอน 

 
ภาพที่ 33 ภำพสแกนในแบบแนวนอนที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 

ค. กำรทดลองกับภำพสแกนตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 
เหมือนที่ได้พูดถึงมำแล้วว่ำหำกพื นของภำพมีสีเดียวกันกับลำยน  ำดิจิทัลผลออกมำก็ เหมือน

เรำไม่ได้ลงลำยน  ำดิจิทัลเพ่ือป้องกันหรือบอกถึงแหล่งที่มำเกี่ยวกับภำพของเช่นกัน เหมือนภำพสแกน
ขำวด ำในตัวอย่ำงกำรตั งค่ำระดับที่ 2 นี เนื่องจำกพื นของภำพที่ต้องลงลำยน  ำดิจิทัลทั งสองต ำแหน่ง
เป็นสีขำวและลำยน  ำดิจิทัลก็เป็นสีขำวเช่นกัน เมื่อท ำกำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพเสร็จเรียบร้อยผลที่
ออกมำก็เหมือนภำพเดิมที่ไม่ได้ลงลำยน  ำดิจิทัลเช่นกัน สำเหตุว่ำพื นของภำพเป็นสีขำวแล้วลำยน  ำ
ดิจิทัลก็เป็นสีขำวท ำให้สีเหมือนกันไม่สำมำรถแสดงตัวตนออกมำให้เห็นได้ถ้ำเรำไม่ได้ท ำกำรสังเกตดู 
จึงในกำรแก้ปัญหำก็เหมือนกำรตั งค่ำในระดับที่ 1 เช่นกัน คือกำรเปลี่ยนสีของลำยน  ำดิจิทัลให้ตรง
ข้ำมกับสีในพื นของภำพก่อนที่จะน ำลำยน  ำดิจิทัลไปลงในภำพ กำรท ำแบบนี สำมำรถท ำให้เรำมองเห็น
ลำยน  ำดิจิทัลได้อย่ำงชัดเจนและง่ำยด้วย 

แต่เรื่องที่ผู้วิจัยสังเกตเห็นจำกกำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพสแกนนี แล้ว แม้ว่ำปัญหำไม่ได้อยู่
กับขนำดของลำยน  ำดิจิทัล สีของลำยน  ำดิจิทัลที่เรำสำมำรถแก้ไขปัญหำได้ ประเด็นส ำคัญที่ผู้วิจัยเชื่อ
ว่ำจะเกิดขึ นได้กับภำพสแกนนี คือกำรน ำภำพที่มีลำยน  ำดิจิทัลเรียบร้อยนี ไปท ำกำรคอรบภำพ (Crop) 
เนื่องจำกองค์ประกอบหลักของภำพอยู่ตรงกลำงของภำพและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่ไม่ค่อยส ำคัญ
เท่ำไรหนักกับลำยน  ำดิจิทัลที่ลงกับภำพซึ่งทั งหมดนี อยู่ในต ำแหน่งที่สำมำรถตัดหรือครอบออกจำก
ภำพได้ เพรำะฉะนั นหำกมีกำรครอบภำพอย่ำงเช่นภำพสแกนขำวด ำที่เป็นตัวอย่ำงข่ำงล่ำงนี  แม้ว่ำเรำ
มีลำยน  ำดิจิทัลช่วยในกำรป้องกันเรื่องลิขสิทธิ์ก็เรำสำมำรถถูกคนอ่ืนขโมยภำพของเรำไปแก้ไข ครอบ
ภำพเพ่ือน ำไปใช้งำนโดยไม่ได้รับกำรอนุญำตจำกเรำได้เช่นกัน 
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กำรลงลำยน  ำดิจิทัลสีขำวกับภำพสแกนขำวด ำตำมแบบแนวนอน 

 

ภาพที่ 34 ภำพสแกนในแบบแนวนอนที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 

 
 
 

กำรลงลำยน  ำดิจิทัลสีด ำกับภำพสแกนขำว-ด ำตำมแบบแนวนอน 

 
ภาพที่ 35 ภำพสแกนในแบบแนวนอนที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 
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4.2.3.1.1.3. กำรตั งค่ำระดับที่ 3 
ในกำรตั งค่ำส ำหรับโปรแกรม iWatermark Pro ระดับที่ 3 ผู้วิจัยจะตั งค่ำส ำหรับประเด็น

หลัก ๆ ดังนี  
 
ค่ำควำมขยำย (Padding) สัญลักษณ์ของสถำบัน หรือภำพ จะอยู่ในค่ำ 50% 
ค่ำแนวนอน (Horizotal Scale) จะอยู่ในค่ำ 30% 
ระยะห่ำงที่วัดได้เป็นแนวตั ง (Offset X) -30% 
ระยะห่ำงที่วัดได้เป็นแนวตั ง (Offset Y)  -30% 

 
ก. กำรทดลองกับภำพถ่ำยด้วยกล้องดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 3 

ส ำหรับลำยน  ำดิจิทัลในกำรตั งค่ำระดับที่ 3 นี  ผลของกำรทดลองแสดงให้เห็นว่ำควำมขยำย
ของลำยน  ำดิจิทัลที่ใหญ่กว่ำระดับที่ 1 (ใหญ่กว่ำ 10 เท่ำ) และ 2 (ใหญ่กว่ำ 5 เท่ำ) ในค่ำ 50% ท ำให้
มีผลต่อพื นที่ของภำพมำกกว่ำไปด้วย หมำยควำมว่ำเมื่อลำยน  ำดิจิทัลจะขยำยขนำดใหญ่ขึ นกำรกิน
พื นที่หรือเป็นสิ่งที่ไปรบกวนต่อองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของภำพก็จะมำกขึ นไปด้วยเช่นกันดังในตัวอย่ำง
ภำพถ่ำยดิจิทัลในแบบแนวนอนสำเหตุว่ำพื นที่ของภำพแคบจึงท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลที่ลงกับภำพต้องไป
ทับกับองค์ประกอบบ้ำงส่วนของภำพโดยหลีกเลียงไม่ได้ แต่หำกพื นที่ยังมีพอหรือองค์ประกอบส ำคัญ
ของภำพอยู่ตรงกลำง (หำกองค์ประกอบรอบ ๆ แค่เป็นส่วนประกอบที่ทับซ่อนหรือปิดบังได้) ของ
ภำพเหมือนภำพที่  1 ในกำรตั งค่ำระดับที่  3 นี  ลำยน  ำดิจิทัลก็จะสำมำรถอยู่ ได้ง่ำยไม่ปิดบัง
องค์ประกอบส ำคัญใด ๆ ของภำพ 
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กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพถ่ำยด้วยกล้องดิจิทัลตำมแบบแนวตั ง 

 

ภาพที่ 36 ภำพถ่ำยดิจิทัลตำมแบบแนวตั งที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 3 

กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพถ่ำยด้วยกล้องดิจิทัลตำมแบบแนวนอน 

 

ภาพที่ 37 ภำพถ่ำยดิจิทัลตำมแบบแนวนอนที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 3 

ข. กำรทดลองกับภำพสแกนสีตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 3 
ในกำรตั งต ำแหน่งลำยน  ำดิจิทัลส ำหรับภำพที่ 1 ตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 3 นี  เรำสำมำรถเห็น

ได้ว่ำหำกเรำยังใช้ต ำแหน่งข้ำงขวำส ำหรับลงลำยน  ำดิจิทัลอีกผลที่ตำมมำคือองค์ประกอบหลักของ
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ภำพก็จะถูกทับโดยลำยน  ำดิจิทัลไปเนื่องจำกพื นที่ที่คงเหลือมีจ ำนวนจ ำกัดพร้อมกับขนำดของลำยน  ำ

ดิจิทัลมีขนำดใหญ่อีกด้วย จึงท ำให้กำรเปลี่ยนต ำแหน่งของลำยน  ำดิจิทัลให้มำอยู่ในข้ำงซ้ำยที่มีพื นที่

เพียงพอส ำหรับลงลำยน  ำดิจิทัลเป็นวิธีแก้ปัญหำที่ต้องท ำ ส่วนในภำพสแกนที่ 2 แม้ว่ำเรำท ำกำร

เปลี่ยนต ำแหน่งของลำยน  ำดิจิทัลให้ไปอยู่ในทำงซ้ำยก็ตำมก็องค์ประกอบอ่ืน ๆ ในภำพถูกทับไปโดย

ลำยน  ำดิจิทัลเหมือนเดิมคือต่ำงกันตรงที่ว่ำหำกลำยน  ำดิจิทัลอยู่ข้ำงซ้ำยองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่อยู่  

รอบ ๆ องค์ประกอบหลักซึ่งเป็นข้อมูลในภำพจะถูกทับซ่อนโดยลำยน  ำดิจิทัลน้อยกว่ำข้ำงขวำเท่ำนั น 

หมำยควำมว่ำแม้อยู่ในต ำแหน่งข้ำงบนในภำพทั งข้ำงซ้ำยหรือขวำองค์ประกอบของภำพก็ยังถูกลำยน  ำ

ดิจิทลัทับอยู่เหมือนกันแค่ทับไปในจ ำนวนมำกหรือน้อยเท่ำนั น 

 
กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพสแกนตำมแบบแนวตั ง 

 
ภาพที่ 38 ภำพสแกนตำมแบบแนวตั งที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 3 
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กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพสแกนตำมแบบแนวนอน 

 

ภาพที่ 39 ภำพสแกนในแบบแนวนอนที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 3 

ค. กำรทดลองกับภำพสแกนขำวด ำตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 3 
ประเด็นส ำคัญส ำหรับภำพสแกนขำวด ำตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 3 นี  คือขนำดของลำยน  ำ

ดิจิทัลได้ขยำยใหญ่ขึ น ซึ่งกำรขยำยใหญ่ขึ นของลำยน  ำดิจิทัลนี ได้สร้ำงผลที่ท ำให้ข้อมูลในภำพบ้ำง
ส่วนถูกลำยน  ำดิจิทัลทับตรงต ำแหน่งที่ลำยน  ำดิจิทัลตั งอยู่  เหมือนในภำพสแกนขำวด ำที่ท ำกำรตั งค่ำ
ในระดับที่ 3 นี เช่นกัน หำกเรำตั งลำยน  ำดิจิทัลให้อยู่ในต ำแหน่งข้ำงขวำลำยน  ำดิจิทัลก็จะไปทับกับ
องค์ประกอบส ำคัญบำงส่วนของภำพสแกนขำวด ำนั นแน่นอน แต่โดยภำพสแกนขำวด ำยังมีพื นที่เหลือ
ส ำหรับลงลำยน  ำดิจิทัลท ำให้กำรเปลี่ยนต ำแหน่งลำยน  ำดิจิทัลให้ไปอยู่ในข้ำงซ้ำยเป็นเรื่องที่สำมำรถ
ท ำได้ อีกอย่ำงหนึ่งก็เพรำะสำเหตุว่ำต ำแหน่งข้ำงซ้ำยมีแค่องค์ประกอบที่อยู่รอบองค์ประกอบหนักที่
เป็นอำคำรและใบไม้ที่รวมกันเป็นองค์ประกอบหลักในภำพ 

ส ำหรับสีของลำยน  ำดิจิทัลผู้วิจัยต้องท ำกำรเปลี่ยนสีให้ตรงข้ำมกันกับพื นของภำพเหมือนได้
อธิบำยมำตั งแต่ต้น ซึ่งกำรเปลี่ยนสีของลำยน  ำดิจิทัลส ำหรับลงกับภำพก็เพ่ือช่วยกระตุ้นให้เห็นถึง
ตัวตนเกี่ยวกับแหล่งที่มำของภำพหรือควำมเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ภำพเป็นพิเศษ เพรำะฉะนั นระหว่ำงสี
ของพื นภำพกับสีของลำยน  ำดิจิทัลต้องเป็นสีที่ตรงข้ำมกันคือสีขำวกับสีด ำสลับกันเสมอ 
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กำรลงลำยน  ำดิจิทัลสีขำวกับภำพสแกนขำวด ำตำมแบบแนวนอน 

 

ภาพที่ 40 ภำพสแกนในแบบแนวนอนที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 3 

4.2.3.1.1.4. กำรตั งค่ำระดับที่ 4 

ในกำรตั งค่ำส ำหรับโปรแกรม iWatermark Pro ระดับที่ 4 ผู้วิจัยจะตั งค่ำส ำหรับประเด็น

หลัก ๆ ดังนี  

ค่ำควำมขยำย (Padding) สัญลักษณ์ของสถำบัน หรือภำพ จะอยู่ในค่ำ 70% 
ค่ำแนวนอน (Horizontal Scale) จะอยู่ในค่ำ 40% 
ระยะห่ำงที่วัดได้เป็นแนวตั ง (Offset X) -40% 
ระยะห่ำงที่วัดได้เป็นแนวตั ง (Offset Y) -40% 
 

ก. กำรทดลองกับภำพถ่ำยด้วยกล้องดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 4 
ประเด็นแรกที่ผู้วิจัยพบส ำหรับกำรตั งค่ำในระดับที่ 4 นี คือควำมขยำยของขนำดลำยน  ำดิจิทัล

ที่มีขนำดใหญ่เกินไปหำกเทียบกับพื นที่ของภำพที่มีอยู่ เหมือนตัวอย่ำงในภำพถ่ำยโดยกล้องดิจิทัลทั ง
แบบแนวตั งและแนวนอนคือขนำดลำยน  ำดิจิทัลที่ใหญ่ถึง 70% นั นได้กินพื นที่ของภำพในแนวตั งเกือบ
ครึ่งหนึ่งของภำพ ส่วนภำพแบบแนวนอนลำยน  ำดิจิทัลได้ไปทับองค์ประกอบของภำพเกือบ 1/4 ของ
พื นที่ภำพทั งหมด จึงหมำยควำมว่ำกำรน ำลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำในระดับที่ 4 นี มีผลในแง่ลบ
มำกกว่ำแง่บวกหำกเรำน ำค่ำที่ได้ตั งขึ นนี ไปลงลำยน  ำดิจิทัลจริง ๆ โดยใช้โปรแกรม iWatemark Pro 
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แม้ว่ำลำยน  ำดิจิทัลในขนำดนี สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนและรวดเร็วเมื่อเรำได้ดูภำพที่ลงลำยน  ำดิจิทัล
ก็ตำม 

 
กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพถ่ำยด้วยกล้องดิจิทัลตำมแบบแนวตั ง 

 
ภาพที่ 41 ภำพถ่ำยดิจิทัลตำมแบบแนวตั งที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 4 

 
กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพถ่ำยด้วยกล้องดิจิทัลตำมแบบแนวนอน 

 
ภาพที่ 42 ภำพถ่ำยดิจิทัลตำมแบบแนวนอนที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 4 
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ข. กำรทดลองกับภำพสแกนสีตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 4 
ส ำหรับภำพสแกนปัญหำที่ผู้วิจัยได้พบหลังจำกลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพเรียบร้อยแล้วคือ

ปัญหำของขนำดลำยน  ำดิจิทัลเหมือนกับภำพถ่ำยโดยกล้องดิจิทัลเช่นกัน ซึ่งส ำหรับภำพสแกนในแบบ
แนวตั งปัญหำคือลำยน  ำดิจิทัลที่เป็นสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัยฯ ไม่สำมำรถอยู่ใกล้เท้ำของคนหรือ
ต ำแหน่งที่ไม่เหมำะสมได้ เพรำะฉะนั นกำรตั งต ำแหน่งลำยน  ำดิจิทัลให้อยู่ข้ำงซ้ำยเป็นประเด็นที่ไม่
สำมำรถเป็นไปได้ท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลต้องไปทับกับองค์ประกอบหลักของภำพ แต่เรำก็สำมำรถยำย
ต ำแหน่งลำยน  ำดิจิทัลให้ไปอยู่ข้ำงล่ำงตรงข้ำงขวำได้แต่ต ำแหน่งทั งสองนี ก็ยังเป็นต ำแหน่งที่ลำยน  ำ
ดิจิทัลไปทับกับองค์ประกอบหลักของภำพเช่นกันแค่ต ำแหน่งที่สองข้ำงล่ำงตรงข้ำงขวำนั นลำยน  ำ
ดิจิทัลจะไปทับองค์ประกอบหลักของภำพหน่อยกว่ำต ำแหน่งที่หนึ่งเท่ำนั น แล้วส ำหรับภำพในแบบ
แนวนอนต ำแหน่งของลำยน  ำดิจิทัลแม้ว่ำอยู่ที่ใดก็จะทับองค์ประกอบของภำพไปหมดเพรำะขนำดที่
ใหญ่เกินไปของขนำดลำยน  ำดิจิทัลนั น 
 

กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพสแกนตำมแบบแนวตั ง 

 

ภาพที่ 43 ภำพสแกนตำมแบบแนวตั งที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 4 
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กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพสแกนตำมแบบแนวนอน 

 
ภาพที่ 44 ภำพสแกนในแบบแนวนอนที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 4 

 
ค. กำรทดลองกับภำพสแกนขำวด ำตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 4 

ในส่วนของภำพสแกนขำวด ำประเด็นปัญหำก็ยังเป็นขนำดของลำยน  ำดิจิทัลเหมือนเดิม เรำ
เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำเพรำะลำยน  ำดิจิทัลมีขนำดใหญ่มำกนั นท ำให้องค์ประกอบหลักของภำพที่เป็น
อำคำรสีขำวถูกทับโดยลำยน  ำดิจิทัลสีด ำ (เหมือนในภำพตัวอย่ำงกำรตั งค่ำระดับที่ 4) เพรำะฉะนั น
หำกเรำตั งค่ำลำยน  ำดิจิทัลในค่ำควำมขยำยที่ใหญ่เกินไปปัญหำที่ตำมมำก็คือลำยน  ำดิจิทัลจะไปทับกับ
องค์ประกอบหลำยอย่ำงของภำพรวมทั งองค์ประกอบหลักของภำพเหมือนภำพตัวอย่ำงทั งเป็น
ภำพถ่ำยโดยกล้องดิจิทัลและภำพสแกนสีในกำรตั งค่ำระดับที่ 4 นี เช่นกัน 

ในขณะเดียวกันหำกเรำพยำยำมท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลเปลี่ยนไปอยู่ในต ำแหน่งที่ติดขอบของ
ภำพมำกเกินไปก็อำจจะท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลถูกลบออกหรือครอบภำพได้ง่ำยเช่นกัน เพรำะฉะนั น
ช่องว่ำงจำกกรอบของภำพกับลำยน  ำดิจิทัลเป็นข้อที่ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกัน 
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กำรลงลำยน  ำดิจิทัลสีขำวกับภำพสแกนขำวด ำตำมแบบแนวนอน 

 
ภาพที่ 45 ภำพสแกนในแบบแนวนอนที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 4 

 
4.2.3.1.1.5. กำรตั งค่ำระดับที่ 5 

ในกำรตั งค่ำส ำหรับโปรแกรม iWatermark Pro ระดับที่ 5 ผู้วิจัยจะตั งค่ำส ำหรับประเด็น
หลัก ๆ ดังนี  

 
ค่ำควำมขยำย (Padding) สัญลักษณ์ของสถำบัน หรือภำพ จะอยู่ในค่ำ 100% 
ค่ำแนวนอน (Horizontal Scale) จะอยู่ในค่ำ 50% 
ระยะห่ำงที่วัดได้เป็นแนวตั ง (Offset X)  -50% 
ระยะห่ำงที่วัดได้เป็นแนวตั ง (Offset Y) -50% 

 
ก. กำรทดลองกับภำพถ่ำยด้วยกล้องดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 5 

ในกำรตั งค่ำลำยน  ำดิจิทัลระดับท่ี 5 นี  ประเด็นปัญหำคือควำมขยำยของขนำดลำยน  ำดิจิทัลที่
มีขนำดใหญ่เกินไปเหมือนกำรตั งค่ำในระดับที่ 4 เช่นกัน เหมือนตัวอย่ำงในภำพถ่ำยโดยกล้องดิจิทัล
ทั งแบบแนวตั งและแนวนอนขนำดลำยน  ำดิจิทัลที่ใหญ่มำกนั นได้กินพื นที่ของภำพในแนวตั งมำกกว่ำ
ครึ่งหนึ่งของภำพเรียบร้อยแล้วซึ่งลำยน  ำดิจิทัลนั นได้ทั งไปทับองค์ประกอบหลักของภำพเกือบทั งหมด
อีกด้วย ส ำหรับภำพในแบบแนวนอนลำยน  ำดิจิทัลก็ได้ไปทับองค์ประกอบของภำพมำกกว่ำระดับค่ำ
ของลำยน  ำดิจิทัลที่ได้ตั งไว้ในระดับที่ 4 อีก เพรำะฉะนั นกำรตั งลำยน  ำดิจิทัลในค่ำระดับที่ 5 นี ไม่
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สำมำรถน ำไปใช้งำนจริงได้เนื่องจำกขนำดของลำยน  ำดิจิทัลมีขนำดใหญ่เกินไปส ำหรับน ำไปลงกับภำพ
ทั ง 3 ประเภท 

 
กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพถ่ำยด้วยกล้องดิจิทัลตำมแบบแนวตั ง 

 
ภาพที่ 46 ภำพถ่ำยดิจิทัลตำมแบบแนวตั งที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 5 

 
กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพถ่ำยด้วยกล้องดิจิทัลตำมแบบแนวนอน 

 
ภาพที่ 47 ภำพถ่ำยดิจิทัลตำมแบบแนวนอนที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 5 
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ข. กำรทดลองกับภำพสแกนสีตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 5 
กำรตั งค่ำลำยน  ำดิจิทัลในระดับที่  5 นี ท ำให้ขนำดใหญ่ของลำยน  ำดิจิทัลไปทับกับ

องค์ประกอบหลักของภำพมำกเหมือนตัวอย่ำงในภำพสแกนที่ 1 ตำมกำรตั งค่ำลำยน  ำดิจิทัลในระดับ
ที่ 5 นี  หำกเรำเปลี่ยนต ำแหน่งมำเป็นข้ำงล่ำงตรงข้ำงขวำองค์ประกอบหลักอีกองค์ประกอบหนึ่งก็จะ
ถูกทับโดยลำยน  ำดิจิทัลเช่นกัน ในส่วนภำพสแกนแบบแนวนอนลำยน  ำดิจิทัลก็จะไปทับบน
องค์ประกอบของภำพเหมือนภำพสแกนในแบบแนวตั งเช่นกันและปิดบังองค์ประกอบของภำพ
มำกกว่ำระดับควำมขยำยของขนำดลำยน  ำดิจิทัลในระดับที่ 4 อีกด้วย 
 

กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพสแกนตำมแบบแนวตั ง 

 
ภาพที่ 48 ภำพสแกนตำมแบบแนวตั งที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 5 
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กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพสแกนตำมแบบแนวนอน 

 
ภาพที่ 49 ภำพสแกนในแบบแนวนอนที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 5 

 
ค. กำรทดลองกับภำพสแกนขำวด ำตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 5 

ในที่นี่กำรตั งค่ำในระดับที่ 5 ท ำให้ขนำดของลำยน  ำดิจิทัลใหญ่ขึ นซึ่งผลที่ตำมมำคือกำรท ำให้
พื นที่ของภำพไม่สำมำรถรองรับกับลำยน  ำดิจิทัลที่ใหญ่เกินพื นที่ของภำพได้จึงท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลไป
ทับกับองค์ประกอบของภำพมำกขึ นไปด้วย เหมือนเห็นในภำพสแกนขำวด ำลำยน  ำดิจิทัลได้ตั งใน
ต ำแหน่งที่ทับกับองค์ประกอบของภำพจึงท ำให้ปิดบังข้อมูลของภำพไปด้วย หำกมีกำรเปลี่ยน
ต ำแหน่งลำยน  ำดิจิทัลให้ไปตั งในต ำแหน่งข้ำงซ้ำยองค์ประกอบของภำพก็ยังถูกปิดบังโดยลำยน  ำ
ดิจิทัลเหมือนเดิมแค่น้อยกว่ำเท่ำนั น 

ส ำหรับสีของลำยน  ำดิจิทัลเนื่องจำกภำพเป็นภำพสแกนขำวด ำและลำยน  ำดิจิทัลเป็นสีขำวท ำ
ให้สีของพื นภำพกับสีของลำยน  ำดิจิทัลมีสีที่คล้ำยคลึงกันไปซึ่งต่ำงกันแค่ลำยน  ำดิจิทัลเป็นสีขำวที่
คมชัดกว่ำสีในพื นของภำพเท่ำนั น เพรำะฉะนั นเรื่องที่จ ำเป็นคือเรำต้องเปลี่ยนสีของลำยน  ำดิจิทัลให้
เป็นสีด ำเพ่ือให้ตรงตำมทฤษฎีที่เรำได้ก ำหนดไว้คือต้องให้สีของพื นภำพกับสีของลำยน  ำดิจิทัลเป็นสีที่
ตรงข้ำมกันเพ่ือสำมำรถมองเห็นได้ง่ำย 
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กำรลงลำยน  ำดิจิทัลสีขำวกับภำพสแกนขำวด ำตำมแบบแนวนอน 

 
ภาพที่ 50 ภำพสแกนในแบบแนวนอนที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 5 

 
4.2.3.1.2. กำรทดลองลงลำยน  ำดิจิทัลกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพโดยกำรตั งค่ำ

โปรแกรมท่ีต่ำงกันในระดับควำมละเอียด 600 dpi 
ในกำรทดลองกำรลงลำยน  ำดิจิทัลโดยใช้โปรแกรม iWatermark Pro ส ำหรับภำพที่มีควำม

ละเอียด 600 dpi ผู้วิจัยจะน ำเฉพำะแค่กำรตั งค่ำส ำหรับกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในระดับที่ 2 และระดับ
ที่ 3 มำท ำกำรทดลองเท่ำนั น เนื่องจำกว่ำกำรตั งค่ำส ำหรับลำยน  ำดิจิทัลทั ง 5 ระดับได้ท ำกำรทดลอง
มำแล้วกับค่ำควำมละเอียดของภำพ 300 dpi โดยกำรตั งค่ำส ำหรับกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในระดับที่ 1 
ที่ 4 และที่ 5 ผลทดลองแสดงให้เห็นว่ำกำรตั งค่ำลำยน  ำดิจิทัลทั ง 3 ระดับนี มีผลในแง่ลบมำกและไม่
สำมำรถน ำมำใช้เป็นข้อก ำหนดส ำหรับกำรตั งค่ำเพ่ือลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภท
ภำพได้เมื่อน ำโปรแกรม iWatermark Pro มำใช้เป็นโปรแกรมลงลำยน  ำดิจิทัล จึงเป็นเหตุผลที่ท ำให้
ผู้วิจัยเลือกกำรตั งค่ำในระดับที่ 2 และ 3 มำเป็นกำรทดลองส ำหรับภำพในควำมละเอียด 600 dpi 
และ 1200 dpi 

ส ำหรับกำรตั งค่ำในระดับที่ 2 และ 3 ค่ำที่ตั งไว้ในโปรแกรมก็จะเหมือนเดิมกับกำรตั งค่ำ
ส ำหรับลำยน  ำดิจิทัลที่ได้ท ำกำรทดลองกับภำพในควำมละเอียด 300 dpi แต่เนื่องจำกว่ำภำพถ่ำยโดย
กล้องดิจิทัลมีแค่ชุดภำพดิจิทัลในควำมละเอียด 300 dpi จึงกำรทดลองในที่นี่ก็จะไม่มีกำรน ำภำพถ่ำย
ดิจิทัลมำท ำกำรทดลอง ดังนั นภำพที่น ำมำท ำกำรทดลองจะมีเฉพำะภำพสแกนดิจิทัลที่มีควำมละเอียด 
600 dpi กับภำพสแกนที่มีควำมละเอียด 1200 dpi เท่ำนั น 
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4.2.3.1.2.1. กำรตั งค่ำระดับที่ 26 

ในกำรตั งค่ำส ำหรับโปรแกรม iWatermark Pro ระดับที่ 2 ผู้วิจัยจะตั งค่ำส ำหรับประเด็น

หลัก ๆ ดังนี  

ค่ำควำมขยำย (Padding) สัญลักษณ์ของสถำบัน หรือภำพ จะอยู่ในค่ำ 20% 
ค่ำแนวนอน (Horizontal Scale) จะอยู่ในค่ำ 20% 
ระยะห่ำงที่วัดได้เป็นแนวตั ง (Offset X) -20% 
ระยะห่ำงที่วัดได้เป็นแนวตั ง (Offset Y) -20% 

 
ก. กำรทดลองกับภำพสแกนตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 

ส ำหรับกำรตั งค่ำระดับที่ 2 ในภำพสแกนสีที่มีควำมละเอียด 600 dpi ผลกำรทดลองแสดงให้
เห็นว่ำผลที่ได้ออกมำของกำรลงลำยน  ำดิจิทัลเหมือนกันกับภำพสแกนในควำมละเอียด 300 dpi ทั ง
ในเรื่องกำรตั งต ำแหน่งของลำยน  ำดิจิทัลและลีของลำยน  ำดิจิทัลที่ลงกับภำพ คือต ำแหน่งส ำหรับภำพ
สแกนในแนวตั งเป็นต ำแหน่งที่ไม่ไปรบกวนกับองค์ประกอบหลักของภำพจึงท ำให้ข้อมูลของภำพยัง
สมบูรณ์อยู่ยกเว้นภำพสแกนในแนวนอนที่ลำยน  ำดิจิทัลได้ทับบนองค์ประกอบอ่ืน ๆ บ้ำงส่วนที่อยู่
รอบองค์ประกอบหลักของภำพ ส่วนสีของลำยน  ำดิจิทัลก็สำมำรถมองเห็นได้เนื่องจำกสีของลำยน  ำ
ดิจิทัลต่ำงกันกับสีในพื นของภำพสแกนตรงต ำแหน่งที่ลำยน  ำดิจิทัลอยู่ 

ประเด็นส ำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้วิจัยพบคือขนำดของลำยน  ำดิจิทัลได้ขยำยใหญ่ขึ นตำม
ควำมละเอียดของภำพ ผู้วิจัยได้พบว่ำภำพสแกนเมื่อเพ่ิมควำมละเอียดเป็น 600 dpi หรือเป็นสองเท่ำ
เมื่อเทียบกับภำพสแกน 300 dpi ผลที่ตำมมำคือขนำดของลำยน  ำดิจิทัลได้ขยำยใหญ่ขึ นไปด้วยซึ่ง
กำรขยำยใหญ่ขึ นของขนำดภำพสแกนตำมควำมละเอียดของภำพท ำให้มีผลต่อลำยน  ำดิจิทัลด้วย
เช่นกันคือท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลขยำยขนำดใหญ่ขึ นตำมควำมละเอียดของภำพ 600 dpi ซึ่งใหญ่กว่ำลำย
น  ำดิจิทัลที่ได้ลงกับภำพสแกนในขนำดควำมละเอียด 300 dpi อีก 
 
 
 
 

                                                           
6 ส ำหรับภำพทั ง 2 ประเภทเช่น ภำพสแกนสี และภำพสแกนขำวด ำ ในควำมละเอียด 600 dpi กับ 1200 dpi 
ผู้วิจัยจะน ำกำรทดลองกำรตั งค่ำลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำในระดับที่ 2 และที่ 3 (เหมือนระดับกำรตั งค่ำลำยน  ำ
ดิจิทัลส ำหรับภำพในควำมละเอียด 300 dpi) มำเป็นตัวอย่ำง เนื่องจำกว่ำผลกำรทดลองกำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพ
ในระดับที่ 1 ที่ 4 และที่ 5 มีผลในแง่ลบมำกกว่ำแง่บวกและน ำมำใช้เป็นตัวอย่ำงในกำรทดลองไม่ได้ 
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กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพสแกนตำมแบบแนวตั ง 

 

ภาพที่ 51 ภำพสแกนตำมแบบแนวตั งที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 

กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพสแกนตำมแบบแนวนอน 

 

ภาพที่ 52 ภำพสแกนในแบบแนวนอนที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 

ข. กำรทดลองกับภำพสแกนขำวด ำตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 
ส ำหรับภำพสแกนขำวด ำในกำรตั งค่ำระดับที่ 2 ของภำพในควำมละเอียด 300 dpi ปัญหำที่

ได้พบคือปัญหำในกำรใช้สีลำยน  ำสีขำวจึงท ำให้ผู้วิจัยท ำกำรเปลี่ยนสีของลำยน  ำดิจิทัลกับภำพสแกน
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ขำวด ำในกำรตั งค่ำของภำพ 300 dpi เป็นสีด ำ เพรำะฉะนั นส ำหรับภำพในค่ำควำมละเอียด 600 dpi 
ให้เป็นสีด ำเนื่องจำกเหตุผลที่ได้ท ำกำรทดลองมำเรียบร้อยแล้ว 

ในขณะเดียวกันเรื่องที่ผู้วิจัยสังเกตเห็นจำกภำพในค่ำควำมละเอียด 600 dpi นี คือกำรน ำ
ภำพที่มีลำยน  ำดิจิทัลเรียบร้อยนี ไปท ำกำรคอรบภำพ (Crop) เหมือนภำพ 300 dpi เนื่องจำก
องค์ประกอบหลักของภำพอยู่ตรงกลำงของภำพและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่ไม่ค่อยส ำคัญเท่ำไรหนัก
พร้อมกับลำยน  ำดิจิทัลที่ลงกับภำพทั งหมดอยู่ในต ำแหน่งที่สำมำรถตัดหรือครอบออกจำกภำพได้ 
เพรำะฉะนั นหำกมีกำรครอบภำพอย่ำงเช่นภำพสแกนที่เป็นตัวอย่ำงภำพสแกนขำวด ำนี  แม้ว่ำเรำมี
ลำยน  ำดิจิทัลช่วยในกำรป้องกันเรื่องลิขสิทธิ์ก็เรำสำมำรถถูกคนอ่ืนขโมยภำพของเรำไปใช้งำนได้
เช่นกัน 

กำรลงลำยน  ำดิจิทัลสีขำวกับภำพสแกนขำวด ำตำมแบบแนวนอน 

 

ภาพที่ 53 ภำพสแกนในแบบแนวนอนที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 

4.2.3.1.2.2. กำรตั งค่ำระดับที่ 3 
ในกำรตั งค่ำส ำหรับโปรแกรม iWatermark Pro ระดับที่ 3 ผู้วิจัยจะตั งค่ำส ำหรับประเด็น

หลัก ๆ ดังนี  

ค่ำควำมขยำย (Padding) สัญลักษณ์ของสถำบัน หรือภำพ จะอยู่ในค่ำ 50% 
ค่ำแนวนอน (Horizontal Scale) จะอยู่ในค่ำ 30% 
ระยะห่ำงที่วัดได้เป็นแนวตั ง (Offset X) -30% 
ระยะห่ำงที่วัดได้เป็นแนวตั ง (Offset Y) -30% 
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ก. กำรทดลองกับภำพสแกนตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 3 
ส ำหรับกำรตั งค่ำลำยน  ำดิจิทัลระดับที่ 3 ประเด็นที่ผู้วิจัยพบคือปัญหำของขนำดลำยน  ำดิจิทัล 

เนื่องจำกขนำดของลำยน  ำดิจิทัลขยำยใหญ่ขึ นหำกเทียบกับลำยน  ำดิจิทัลในระดับที่ 2 ซึ่งปัญหำนี ท ำ
ให้กำรกินพื นที่ของลำยน  ำดิจิทัลกลำยเป็นปัญหำในเรื่องกำรทับข้อมูลในภำพโดยสำเหตุจำกขนำดของ
ลำยน  ำดิจิทัล ซึ่งในตัวอย่ำงภำพสแกนสีตำมแบบแนวนอนลำยน  ำดิจิทัลที่มีขนำดใหญ่ได้ไปทับกับ
ข้อมูลบ้ำงส่วนในภำพเพรำะเป็นปัญหำที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจำกขนำดของลำยน  ำดิจิทัลและพื นที่ที่มี
ไม่เพียงพอส ำหรับกำรลงลำยน  ำดิจิทัลด้วย ส่วนเรื่องสีของลำยน  ำดิจิทัลก็ไม่เป็นปัญหำเท่ำไรหนักหำก
พื นของภำพกับสีของลำยน  ำดิจิทัลเป็นสีที่ตรงข้ำมกันก็สำมำรถท ำให้กำรมองเห็นลำยน  ำดิจิทัลในภำพ
มีควำมเป็นไปได้มำกขึ น 

กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพสแกนตำมแบบแนวตั ง 

 

ภาพที่ 54 ภำพสแกนตำมแบบแนวตั งที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 3 
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กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพสแกนตำมแบบแนวนอน 

 

ภาพที่ 55 ภำพสแกนในแบบแนวนอนที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 3 

 

ข. กำรทดลองกับภำพสแกนขำวด ำตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 3 
ขนำดของลำยน  ำดิจิทัลได้ขยำยใหญ่ขึ นเป็นประเด็นที่ต้องพูดถึงส ำหรับภำพสแกนขำวด ำ

เช่นกันเพรำะกำรขยำยใหญ่ขึ นของลำยน  ำดิจิทัลท ำให้ข้อมูลในภำพบ้ำงส่วนถูกทับโดยลำยน  ำดิจิทัล 
เหมือนในภำพสแกนขำวด ำที่ท ำกำรตั งค่ำในระดับที่ 3 นี เช่นกัน หำกเรำตั งลำยน  ำดิจิทัลให้อยู่ใน
ต ำแหน่งข้ำงขวำลำยน  ำดิจิทัลก็จะไปทับกับองค์ประกอบส ำคัญบ้ำงส่วนของภำพสแกนขำวด ำนั น
แน่นอน แต่โดยภำพสแกนขำวด ำยังมีพื นที่เหลือส ำหรับลงลำยน  ำดิจิทัลท ำให้กำรเปลี่ยนต ำแหน่งลำย
น  ำดิจิทัลให้ไปอยู่ในข้ำงซ้ำยได้ อีกอย่ำงหนึ่งก็เพรำะสำเหตุว่ำต ำแหน่งข้ำงซ้ำยมีแค่องค์ประกอบที่อยู่
รอบองค์ประกอบหนักท่ีเป็นอำคำรและใบไม้ที่รวมกันเป็นองค์ประกอบหลักในภำพ 

ส ำหรับสีของลำยน  ำดิจิทัลผู้วิจัยต้องท ำกำรเปลี่ยนสีให้ตรงข้ำมกันกับพื นของภำพเหมือนได้
อธิบำยมำตั งแต่ต้น ซึ่งกำรเปลี่ยนสีของลำยน  ำดิจิทัลส ำหรับลงกับภำพคือเพ่ือช่วยกระตุ้นให้เห็นถึง
ตัวตนเกี่ยวกับแหล่งที่มำของภำพหรือควำมเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ์ภำพเป็นพิเศษ เพรำะฉะนั นระหว่ำงสี
ของพื นภำพกับสีของลำยน  ำดิจิทัลต้องเป็นสีที่ตรงข้ำมกันคือสีขำวกับสีด ำสลับกันเสมอ 
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กำรลงลำยน  ำดิจิทัลสีขำวกับภำพสแกนขำวด ำตำมแบบแนวนอน 

 
ภาพที่ 56 ภำพสแกนในแบบแนวนอนที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 3 

 
4.2.3.1.3. กำรทดลองลงลำยน  ำดิจิทัลกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพโดยกำรตั งค่ำ

โปรแกรมท่ีต่ำงกันในระดับควำมละเอียด 1200 dpi 
ส ำหรับกำรตั งค่ำลำยน  ำดิจิทัลกับภำพสแกนในควำมละเอียด 1200 dpi ผู้วิจัยจะก ำหนดกำร

ทดลองกำรลงลำยน  ำดิจิทัลเฉพำะแค่กำรตั งค่ำลำยน  ำดิจิทัลในระดับที่ 2 เท่ำนั นเนื่องจำกผลในกำร
ทดลองส ำหรับกำรตั งค่ำระดับที่ 3 ได้ท ำกำรทดลองมำเรียบร้อยแล้วส ำหรับภำพสแกนที่มีควำม
ละเอียด 600 dpi ซึ่งเมื่อน ำมำท ำกำรทดลองซ  ำก็จะได้ผลแบบเดิมเช่นกัน เพรำะฉะนั นผู้วิจัยก็จะท ำ
กำรทดลองแค่กำรตั งค่ำลำยน  ำดิจิทัลในระดับที่ 2 เท่ำนั นส ำรับภำพในควำมละเอียด 1200 dpi 
 

4.2.3.1.3.1. กำรตั งค่ำระดับที่ 2 
ในกำรตั งค่ำส ำหรับโปรแกรม iWatermark Pro ระดับที่ 2 ผู้วิจัยจะตั งค่ำส ำหรับประเด็น

หลัก ๆ ดังนี  
 
ค่ำควำมขยำย (Padding) สัญลักษณ์ของสถำบัน หรือภำพ จะอยู่ในค่ำ 20% 
ค่ำแนวนอน (Horizontal Scale) จะอยู่ในค่ำ 20% 
ระยะห่ำงที่วัดได้เป็นแนวตั ง (Offset X)  -20% 
ระยะห่ำงที่วัดได้เป็นแนวตั ง (Offset Y) -20% 
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ก. กำรทดลองกับภำพสแกนตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 
ประเด็นแรกที่ผู้วิจัยพบส ำหรับภำพสแกนในควำมละเอียด 1200 dpi ก็จะเป็นกำรขยำยใหญ่

ขึ นของขนำดลำยน  ำดิจิทัลหำกเทียบกับขนำดของลำยน  ำดิจิทัลในอีกสองประเภทคือภำพสแกนใน
ควำมละเอียด 300 dpi และ 600 dpi ซึ่งขนำดที่ใหญ่กว่ำภำพสแกนทั งสองข้ำงต้นก็เพรำะเมื่อกำร
เพ่ิมควำมละเอียดกับภำพสแกนขนำดของลำยน  ำดิจิทัลก็จะเพ่ิมขึ นโดยอัตโนมัติตำมควำมละเอียด
ของภำพเช่นกัน เพรำะฉะนั นเมื่อเรำลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพสแกนในควำมละเอียดที่ใหญ่ขึ นลำยน  ำ
ดิจิทัลก็จะใหญ่ขึ นไปด้วยเช่นกัน แต่กำรขยำยใหญ่ขึ นของขนำดลำยน  ำดิจิทัลระหว่ำงภำพทั ง 3 
ประเภทก็แค่ต่ำงกันในขนำดเล็กหน่อยเท่ำนั นซึ่งก็ไม่ได้เป็นปัญหำมำกหนักหำกเทียบกับกำรตั งค่ำ
ลำยน  ำดิจิทัลในระดับท่ี 3 ที่ 4 และท่ี 5 ที่ได้ท ำกำรทดลองมำแล้ว  

ส ำหรับต ำแหน่งและสีของลำยน  ำดิจิทัลส ำหรับภำพสแกนสีในควำมละเอียด 1200 dpi นี  มี
ควำมเป็นไปได้สูงส ำหรับกำรน ำไปใช้เป็นค่ำส ำหรับกำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพแม้ว่ำภำพสแกนหรือ
ภำพถ่ำยโดยกล้องดิจิทัลก็ตำม 

 
กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพสแกนตำมแบบแนวตั ง 

 
ภาพที่ 57 ภำพสแกนตำมแบบแนวตั งที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 
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กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพสแกนตำมแบบแนวนอน 

 
ภาพที่ 58 ภำพสแกนในแบบแนวนอนที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 

ข. กำรทดลองกับภำพสแกนขำวด ำตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 
ส ำหรับภำพสแกนขำวด ำในควำมละเอียด 1200 dpi ผลจำกกำรทดลองก็แสดงให้เห็น

เหมือนภำพสแกนขำวด ำที่ได้ท ำกำรทดลองมำแล้วในอีกสองประเภทข้ำงต้น แต่ประเด็นที่ต่ำงกันคือ
ขนำดของลำยน  ำดิจิทัลมีกำรขยำยใหญ่ขึ นเล็กหน่อย นอกจำกนี ปัญหำที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้คือภำพ
สแกน ขำวด ำในลักษณ์ที่มีลำยน  ำดิจิทัลอยู่ในต ำแหน่งที่พื นที่สำมำรถท ำกำรคอรบหรือตัดออกได้ซึ่ง
ประเด็นที่พูดถึงนี ยังเป็นปัญหำที่สำมำรถเกิดขึ นได้ 

กำรลงลำยน  ำดิจิทัลสีขำวกับภำพสแกนขำวด ำตำมแบบแนวนอน 

 
ภาพที่ 59 ภำพสแกนในแบบแนวนอนที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 
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 4.2.4. สรุป 

โปรแกรม iWatermark Pro มีจุดเด่นตรงที่ว่ำกำรรักษำข้อมูลทั งหมดของภำพให้คงอยู่
เหมือนเดิมรวมทั งควำมละเอียดของภำพอีกด้วย โปรแกรมนี สำมำรถก ำหนดต ำแหน่งลำยน  ำดิจิทัลให้
อยู่ในต ำแหน่งใด ๆ ก็ได้ตำมที่ต้องกำร เนื่องจำกค่ำต่ำง ๆ ได้สร้ำงมำอย่ำงเสร็จสมบูรณ์ในโปรแกรม
แล้ว ซึ่งกำรตั งค่ำนี ก็จะรวมทั งกำรตั งค่ำขนำดของลำยน  ำดิจิทัล ต ำแหน่ง ควำมห่ำงกันระหว่ำงลำยน  ำ
ดิจิทัลกับกรอบของภำพ ควำมทึบแสงของลำยน  ำดิจิทัล กำรเลือกลักษณะของลำยน  ำดิจิทัลเป็น
สัญลักษณ์ เป็นตัวอักขระ หรือเป็นลำยเซ็นจึงสำมำรถท ำได้ตำมที่ผู้ใช้ต้องกำร นอกจำกนี เมื่อมีกำรตั ง
ค่ำลำยน  ำดิจิทัลใด ๆ ขึ นมำโปรแกรมจะเก็บค่ำที่ได้สร้ำงนั นไว้เพ่ือสำมำรถน ำมำใช้งำนได้อีกครั งโดย
ไม่ต้องเสียเวลำในกำรตั งค่ำที่ได้สร้ำงมำนั นอีกครั งหนึ่ง ซึ่งผู้ใช้ก็ยังสำมำรถน ำค่ำที่ได้สร้ำงมำเสร็จ
เรียนร้อยนั นไปปรับค่ำต่ำง ๆ และสร้ำงกำรตั งค่ำใหม่ ๆ ได้อีกหลำกหลำยลักษณะด้วยเช่นกัน 

ส ำหรับจุดอ่อนของโปรแกรมเนื่องจำกโปรแกรมที่ผู้วิจัยน ำมำท ำกำรทดลองเป็นโปรแกรม
ทดลองใช้งำนเพรำะฉะนั นลำยน  ำดิจิทัลที่เจ้ำของโปรแกรมตั งไว้เพ่ือสื่อให้ทุกคนสำมำรถเข้ำไปซื่อ
โปรแกรมได้นั นถูกติดอยู่กับทุกภำพที่ผู้วิจัยได้น ำโปรแกรมนี มำท ำกำรทดลองลงลำยน  ำดิจิทัลในครั งนี  
แต่ถึงแม้ว่ำเป็นโปรแกรมส ำหรับกำรทดลองก็ตำมก็โปรแกรม iWatermark Pro ยังท ำงำนได้ปกติ
เหมือนโปรแกรมตัวจริงเนื่องจำกทุกปุ่มของโปรแกรมสำมำรถสั่งให้ท ำงำนได้ทั งหมด 

ปัญหำที่สำมำรถเกิดขึ นได้ในโปรแกรม iWatermark Pro คือหำกเรำท ำกำรตั งควำมละเอียด
ที่มีก ำหนดในโปรแกรมให้เป็นค่ำควำมละเอียดใหม่ เรื่องที่ตำมมำก็คือควำมละเอียดของภำพเดิมก็จะ
เปลี่ยนไปตำมควำมละเอียดใหม่ที่ผู้ใช้ได้ก ำหนดนั น เพรำะฉะนั นเมื่อมีกำรน ำภำพใด ๆ ที่ได้ก ำหนด
ควำมละเอียดเรียบร้อยแล้วไปลงลำยน  ำดิจิทัลโดยใช้โปรแกรมนี  ไม่จ ำเป็นต้องไปปรับค่ำควำม
ละเอียดของโปรแกรมเด็ดขำดซึ่งกำรไม่ปรับค่ำใด ๆ ในโปรแกรมจะช่วยไม่ท ำให้ค่ำควำมละเอียดของ
ภำพเปลี่ยนแปลงหรือท ำให้ภำพขำดควำมคมชัดโดยเปล่ำ 

ส ำหรับภำพถ่ำยดิจิทัลที่ถ่ำยด้วยกล้องดิจิทัลกับภำพสแกนถึงแม้ว่ำกำรตั งค่ำลำยน  ำดิจิทัลใน
ค่ำเดี่ยวกันก็ตำมแต่ผลระหว่ำงค่ำลำยน  ำดิจิทัลที่ลงกับภำพถ่ำยโดยกล้องดิจิทัลกับภำพสแกนที่สแกน
โดยเครื่องสแกนจะมีผลที่ต่ำงกันในสองประเด็นคือ ประเด็นที่ 1. ควำมคมชัดของลำยน  ำดิจิทัลที่ลง
กับภำพ ซึ่งลำยน  ำดิจิทัลจะชัดหรือไม่ชัดคืออำศัยกับควำมคมชัดของภำพด้วย หำกภำพถ่ำยหรือภำพ
สแกนมีควำมคมชัดต่ ำก็จะท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลที่ลงกับภำพมีควำมคมชัดต่ ำไปกับภำพด้วยเช่นกัน และ
ประเด็นที่ 2. ขนำดที่แตกต่ำงกันของลำยน  ำดิจิทัลที่ลงกับภำพ ซึ่งหำกไม่สังเกตดูก็จะนึกว่ำกำรลง
ลำยน  ำดิจิทัลกับภำพทั งสองประเภทคือภำพสแกนและภำพถ่ำยดิจิทัลคงมีขนำดลำยน  ำดิจิทัลที่
เท่ำกัน แต่จริง ๆ แล้วภำพทั งสองประเภทมีผลต่อกำรท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลมีขนำดที่ไม่เหมือนกัน 
หลังจำกกำรทดลองผู้วิจัยพบว่ำลำยน  ำดิจิทัลที่ลงกับภำพถ่ำยด้วยกล้องดิจิทัลมีขนำดใหญ่กว่ำลำยน  ำ
ดิจิทัลที่ลงกับภำพสแกน ควำมต่ำงกันระหว่ำงภำพทั งสองประเภทนี อยู่ที่ขนำดของภำพที่สำมำรถ
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บอกได้ด้วยกำรเข้ำไปดูรำยละเอียด (Detail) ของภำพ จึงผลออกมำแสดงให้เห็นว่ำ ควำมละเอียด
ของภำพทั งสองประเภทมีควำมละเอียดที่แตกต่ำงกัน โดยภำพถ่ำยดิจิทัลมีควำมละเอียดสูงกว่ำภำพ
สแกน 

ประเภทภำพในควำมละเอียด 300 dpi ขนำดของภำพ 
ภำพถ่ำยกล้องดิจิทัล 

ภำพแนวตั ง 2000 x 3008 
ภำพแนวนอน 3008 x 2000 

ภำพสแกน 
ภำพแนวตั ง 1168 x 1804 

ภำพแนวนอน 1832 x 1212 

ในที่นี่เนื่องจำกขนำดของภำพแตกต่ำงกันเมื่อเรำท ำกำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพผลที่ออกมำ
คือลำยน  ำดิจิทัลมีขนำดไม่เหมือนกันคือลำยน  ำดิจิทัลที่ลงกับภำพสแกนในควำมละเอียด 300 dpi มี
ขนำดเล็กกว่ำลำยน  ำดิจิทัลที่ลงในภำพถ่ำยโดยกล้องดิจิทัลที่มีควำมละเอียด 300 dpi เช่นกันโดย
ระหว่ำงภำพถ่ำยโดยกล้องดิจิทัลกับภำพสแกนคือลำยน  ำดิจิทัลที่ได้ลงกับภำพถ่ำยโดยกล้องดิจิทัลมี
ขนำดใหญ่กว่ำลำยน  ำดิจิทัลที่ได้ลงเข้ำไปกับภำพสแกนแม้ว่ำควำมละเอียดเท่ำกันก็ตำม นอกจำกนี 
ผู้วิจัยยังเห็นได้ว่ำควำมแตกต่ำงของขนำดลำยน  ำดิจิทัลมำจำกค่ำที่ต่ำงกันของขนำดของภำพ หำก
ควำมละเอียดของภำพสูงขนำดของภำพก็สูงตำมไปด้วย จึงท ำให้ขนำดของลำยน  ำดิจิทัลจะเล็กหรือ
ขยำยใหญ่ขึ นเพรำะสำเหตุของขนำดของภำพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดมำจำกควำมละเอียดของภำพด้วย 

ขนำดลำยน  ำดิจิทัลระหว่ำงภำพถ่ำยโดยกล้องดิจิทัลกับภำพสแกน 
ในค่ำควำมละเอียด 300 dpi เช่นกันตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 

 
ภาพที่ 60 ภำพถ่ำยดิจิทัลตำมแบบแนวตั งที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 
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ขนำดลำยน  ำดิจิทัลระหว่ำงภำพถ่ำยโดยกล้องดิจิทัลกับภำพสแกน (ต่อ) 

 
ภาพที่ 61 ภำพสแกนในแบบแนวนอนที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 

 

   กำรคอรบลำยน  ำดิจิทัลเพ่ือเทียบขนำด 

                    

ภำพที่ 62 แสดงให้เห็นถึงภำพข้ำงซ้ำยเป็นภำพถ่ำยดิจิทัลตำมแบบแนวตั งที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำร
ตั งค่ำระดับที่ 2 ส่วนภำพข้ำงขวำเป็นภำพสแกนในแบบแนวนอนที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำ
ระดับท่ี 2 
 

ปัญหำในเรื่องขนำดของลำยน  ำดิจิทัลก็ยังเกิดกับภำพสแกนในขนำดควำมละเอียดที่แตกต่ำง
กัน อีกด้วยเพรำะว่ำแม้ควำมละเอียด (Resolution) ของภำพเท่ ำกันก็ตำมแต่หำกขนำด 
(Dimension) ของภำพต่ำงกันก็จะท ำให้ขนำดของลำยน  ำดิจิทัลที่ได้ลงกับภำพในควำมละเอียดที่
เท่ำกันกลับไปท ำให้ขนำดของลำยน  ำดิจิทัลมีผลที่แตกต่ำงกันด้วย หมำยควำมว่ำแม้ควำมละเอียดของ
ภำพมีขนำดเท่ำกันแต่ขนำดของภำพต่ำงกันก็จะท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลมีขนำดที่แตกต่ำงกันไปด้วยคือ
หำกขนำดของภำพเล็กก็จะท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลเล็กตำมไปกับขนำดของภำพด้วยเช่นกัน แต่หำกขนำด
ของภำพสูงขนำดของลำยน  ำดิจิทัลก็จะขยำยขึ นตำมขนำดของภำพด้วยทั งในขณะควำมละเอียดของ
ภำพเท่ำกัน เพรำะฉะนั นหำกมีกำรน ำภำพในควำมละเอียด 300 dpi และ 600 dpi มำท ำกำร
เปรียบเทียบเรื่องขนำดของภำพโดยอำศัยกำรทดลองภำพในควำมละเอียด 300 dpi ผลของกำร
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ทดลองก็จะบอกได้ชัดเจนว่ำขนำดของภำพสแกน 600 dpi เพ่ิมเป็นหนึ่งเท่ำเมื่อเทียบกับภำพสแกน 
300 dpi 

ประเภทของภำพสแกน ค่ำควำมละเอียดของภำพ 
ภำพสแกนในค่ำควำมละเอียด 300 dpi 

ภำพสแกนสี ภำพแบบแนวตั ง :  1168  × 1804 

ภำพแบบแนวนอน :  1832  × 1212 
ภำพสแกนขำวด ำ ภำพแบบแนวนอน :  3044  × 2412 

ภำพสแกนในค่ำควำมละเอียด 600 dpi 
ภำพสแกนสี ภำพแบบแนวตั ง :  2336  × 3608 

ภำพแบบแนวนอน :  3663  ×  2423  
ภำพสแกนขำวด ำ ภำพแบบแนวนอน :  6058  × 4804 

 
 
 

กำรเปรียบเทียบขนำดของลงลำยน  ำดิจิทัล 
ที่ลงกับภำพสแกนทั ง 3 ประเภท 

กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในภำพสแกนตำมแบบแนวนอนที่มีควำมละเอียด 300 dpi 

 
ภาพที่ 63 ภำพสแกนในควำมละเอียด 300 dpi แบบแนวนอน 

ที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 
 

 



  

 

132 

กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในภำพสแกนตำมแบบแนวนอนที่มีควำมละเอียด 600 dpi 

 
ภาพที่ 64 ภำพสแกนควำมละเอียด 600 dpi แบบแนวนอนที่ลงลำยน  ำดิจิทัลในค่ำระดับที่ 2 

กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในภำพสแกนตำมแบบแนวนอนที่มีควำมละเอียด 1200 dpi 

 
ภาพที่ 65 ภำพสแกนควำมละเอียด 1200 dpi แบบแนวนอนที่ลงลำยน  ำดิจิทัลในค่ำระดับที่ 2 

                            
ภาพที่ 66 แสดงให้เห็นถึงผลขนำดของลำยน  ำดิจิทัลที่ลงกับภำพสแกนในค่ำควำมละเอียดที่ต่ำงกัน
เรียงต่อกันเป็น 300 dpi 600 dpi และ 1200 dpi 
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4.3. กำรทดลองกำรลงลำยน  ำดิจิทัลตำมเกณฑ์ของผลแบบสอบถำมทั งสองชุด 

 กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพในครั งนี  ผู้วิจัยจะน ำผลจำก
แบบสอบถำมมำใช้เป็นเกณฑ์ในกำรลงลำยน  ำดิจิทัล ซึ่งโปรแกรมที่จะน ำมำใช้ยังเป็นโปรแกรม
ส ำเร็จรูป iWatermark Pro ที่ผู้วิจัยได้เลือกมำใช้ในกำรศึกษำวิจัยครั งนี  ในกำรทดลองกำรลงลำยน  ำ
ดิจิทัลผู้วิจัยจะน ำเกณฑ์ของกำรลงลำยน  ำดิจิทัลของเจ้ำหน้ำหอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
กับเกณฑ์กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่เป็นผลของกำรตั งเกณฑ์จำก
แบบสอบถำมผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
จึงเกณฑ์ทั งสองนี จะน ำมำใช้ในกำรกำรทดลองกับลำยน  ำดิจิทัลที่มีควำมละเอียดจ ำนวน 2 ขนำด คือ 
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ถูกน ำไปสแกนซึ่งมีควำมละเอียด 1200 dpi7 และภำพถ่ำยดิจิทัล
ที่มีควำมละเอียด 300 dpi มำใช้ในกำรทดลอง  
 ส ำหรับกำรทดลองกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพจำกเกณฑ์ของผล
แบบสอบถำมของเจ้ำหน้ำที่และผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ ผู้วิจัยจะน ำกำรตั งค่ำ
ระดับที่ 2 เท่ำนั นมำใช้เพ่ือทดลองกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในครั งนี  เนื่องจำกว่ำกำรตั งค่ำในระดับที่ 2 มี
ค่ำของขนำดลำยน  ำดิจิทัล แต่มีค่ำควำมทึบแสงที่ต่ำงกัน แต่ค่ำลำยน  ำดิจิทัลทั งสองนี กลับไปตรงกับ
ผลจำกแบบสอบถำมของผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพฯ จึงท ำให้ผู้วิจัยต้องเลือกกำร
ตั งค่ำระดับท่ี 2 มำท ำกำรทดลองเนื่องจำกประหยัดเวลำ และไม่ต้องท ำกำรทดลองท่ีซ  ำกันอีกด้วย 
 
 4.3.1. เกณฑ์ตำมผลแบบสอบถำมของเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุ 
 เกณฑ์ของลำยน  ำดิจิทัลจำกแบบสอบถำมของเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุฯ ได้ตั งเกณฑ์ส ำหรับ
กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพดังนี  
ตารางที่ 8 ตำรำงย่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะของกำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นกับเอกสำร      
จดหมำยเหตุประเภทภำพ 
เลข กำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
1 ลักษณะ สัญลักษณ์ อักขระ 

2 ขนำด 20% 
3 ควำมทึบแสง 50% 

                                                           
7 ผู้วิจัยจะน ำเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ผ่ำนกำรสแกนในควำมละเอียด 1200 dpi มำท ำกำรทดลองกับ
เกณฑ์ทั งสองที่ได้จำกแบบสอบถำมของงำนวิจัยครั งนี มำท ำกำรทดลอกำรลงลำยน  ำดิจิทัล เนื่องจำกว่ำ หำกน ำ
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ผ่ำนกำรสแกนซึ่งมีขนำดควำมละเอียด 300 dpi กับ 600 dpi ผลออกมำก็จะ
เหมือนกับภำพในควำมละเอียด 1200 dpi เช่นกัน นอกจำกนี ผมของกำรทดลองเกี่ยวกับกำรลงลำยน  ำดิจิทัลใน
ควำมละเอียดทั ง 3 ขนำดนี ได้ท ำกำรศึกษำมำแต่ต้นเรียบร้อยแล้ว 



  

 

134 

ตำรำงที่ 8 ตำรำงย่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะของกำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นกับเอกสำรจดหมำย
เหตุประเภทภำพ (ต่อ) 
เลข กำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
4 ต ำแหน่ง ลักษณะของต ำแหน่งลำยน  ำดิจิทัลต้องเป็น 

“ต ำแหน่งเดียว ”และต ำแหน่งที่ต้องตั งคือ 
“ข้ำงขวำล่ำงสุด” 

5 สี ต้องเปลี่ยนให้เป็นสีที่ตรงข้ำมกันกับสีของพื น
ภำพ 

6 กำรหมุนลำยน  ำดิจิทัล ไม่จ ำเป็นต้องหมุน เพ่ือท ำให้ลำยน  ำดิจิทัล
สำมำรถเห็นแล้วเข้ำใจง่ำย 

7 กำรสร้ำงพื นสีขำวไว้ส ำหรับวำงลำยน  ำ
ดิจิทัล 

ไม่จ ำเป็นต้องสร้ำงไว้ 

8 ควำมห่ ำงกันระหว่ำงลำย  ำดิจิทั ลกับ
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 

ต้องมีควำมห่ำงกัน 

9 ต ำแหน่งที่ไม่ควรลงลำยน  ำดิจิทัล - ต ำ แ ห น่ ง ที่ ซ้ อ น กั น ตั ว อั ก ข ร ะ  แ ล ะ
องค์ประกอบหรือข้อมูลส ำคัญของเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพ  

- ไม่อยู่ในต ำแหน่งที่ใกล้หรือใต้เท้ำคนในพื น
ข อ งภ ำพ  ห ำก ล ำย น  ำ ดิ จิ ทั ล นั น เป็ น
สัญลักษณ์หรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

10 เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่น ำไป 
ใช้ภำพในและภำพนอกหอจดหมำยเหตุ 

- ภำยนอกหอจดหมำยเหตุ 
- เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ลง

ลำยน  ำดิจิทัล 
- ภำยในหอจดหมำยเหตุ 

- เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพทั งไม่
ลงและลงลำยน  ำดิจิทัล  ซึ่งสำมำรถ
ใช้ได้ทั งสองอย่ำง แต่ในควำมเป็นจริง 
ส ำหรับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภท
ภำพที่ ไม่ ได้ ล งลำยน  ำดิ จิทั ลจะไม่
สำมำรถน ำมำให้บริกำรได้ด้วยเด็ดขำด 
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 4.3.1.1. กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในภำพสแกน 1200 dpi 
ในกำรตั งค่ำส ำหรับโปรแกรม iWatermark Pro ระดับที่ 2 ผู้วิจัยจะตั งค่ำส ำหรับประเด็น

หลัก ๆ ดังนี  

ค่ำควำมขยำย (Padding) สัญลักษณ์ของสถำบัน หรือภำพ จะอยู่ในค่ำ 20% 
ค่ำแนวนอน (Horizontal Scale) จะอยู่ในค่ำ 20% 
ระยะห่ำงที่วัดได้เป็นแนวตั ง (Offset X)  -20% 
ระยะห่ำงที่วัดได้เป็นแนวตั ง (Offset Y) -20% 

 
 ก. กำรทดลองกับภำพสแกนตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 
 ตำมเกณฑ์จำกผลของแบบสอบถำมเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกรแสดงให้
เห็นว่ำ กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพเกี่ยวกับประเด็นส ำคัญ ๆ อย่ำงเช่น
ต ำแหน่ง ขนำด ควำมทึบแสง ฯลฯ ของลำยน  ำดิจิทัลจะต้องท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลที่ลงกับภำพไม่ไป
รบกวนองค์ประกอบต่ำง ๆ ของภำพจนมำกเกินไป แต่เนื่องจำกต ำแหน่งจำกผลแบบสอบถำมที่ต้อง
ลง “ข้ำงขวำล่ำงสุด” ที่ลำยน  ำดิจิทัลตั งอยู่จึงท ำให้กำรไปทับซ้อนกับองค์ประกอบต่ำง ๆ ของภำพจะ
เป็นประเด็นที่หลีกเลี่ยงได้ยำก ซึ่งหำกต้องกำรไม่ให้ลำยน  ำดิจิทัลไปบิดบังองค์ประกอบของภำพกำร
น ำลำยน  ำดิจิทัลไปตั งในต ำแหน่งอ่ืนก็เป็นประเด็นที่สำมำรถท ำได้ แต่ผลที่ตำมมำคือลำยน  ำดิจิทัล
อำจจะเด่นกว่ำองค์ประกอบต่ำง ๆ ในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพนั น เพรำะฉะนั นกำรวำงใน
ต ำแหน่งที่เกณฑ์ของแบบสอบถำมเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุได้ตั งมำเป็นต ำแหน่งที่จะช่วยให้ลำยน  ำ
ดิจิทัลไม่เด่นกว่ำองค์ประกอบต่ำง ๆ ในเอกสำรจดหมำยเหตุอย่ำงชัดเจน 
 เกณฑ์จำกแบบสอบถำมของเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุยังชี ให้เห็นประเด็นเรื่องควำมทึบแสง
ของลำยน  ำดิจิทัลอีกด้วย เนื่องจำกควำมทึบแสงอยู่ในค่ำ 50% ท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลที่ลงกับภำพมี
ลักษณะบำง ดูไม่ค่อยชัด แม้ว่ำควำมทึบแสงในระดับนี จะไม่ไปบิดบังกับองค์ประกอบของภำพจนมำก
เกินไป แต่ควำมทึบแสงของลำยน  ำดิจิทัลในค่ำ 50% นี จะส่งผลให้กำรพิมพ์ หรือกำรท ำส ำเนำส่งผล
ให้ลำยน  ำดิจิทัลขำดหำยได้ หรือในกรณีที่ไม่ได้สังเกตดูก็อำจท ำให้มีกำรมองข้ำมลำยน  ำดิจิทัลได้โดย
ไม่รู้ตัว 
 ส ำหรับสีของพื นภำพทั งสองแบบคือแบบแนวตั งและแนวนอนเมื่อสีของพื นภำพเป็นสีที่
เหมือนกันหรือเป็นสีเดียวกันกับลำยน  ำดิจิทัล ผลที่ตำมมำคือลำยน  ำดิจิทัลจะดูไม่ชัด หำยบำงส่วนใน
ต ำแหน่งที่สีของพื นภำพกับสีของลำยน  ำดิจิทัลมีสีเหมือนหรือเป็นสีเดียวกัน ตัวอย่ำงเช่นในภำพ
แนวนอน เนื่องจำกถุงที่ถือเป็นสีขำวท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลสีขำวที่ลงกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภท
ภำพกลับไม่ค่อยชัด เนื่องจำกสีของลำยน  ำดิจิทัลกับสีของพื นภำพเป็นสีเดียวกัน พร้อมกับ         
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ควำมทึบแสงที่ไม่เข้มและไม่ชัดมำกท ำให้กำรมองเห็นลำยน  ำดิจิทัลค่อนข้ำงล ำบำกรหรือหำกไม่ได้สัง
เกดดูก็ไม่ทรำบว่ำมีกำรลงลำยน  ำดิจิทัลสีขำวไว้อีกด้วย  
 

กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพสแกนตำมแบบแนวตั ง 

 
ภำพที่ 67 ภำพสแกนในแบบแนวตั งที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 

 

กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพสแกนตำมแบบแนวตั ง 

 
ภาพที่ 68 ภำพสแกนในแบบแนวนอนที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 
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 เมื่อลำยน  ำดิจิทัลเป็นสีขำวและสีของพื นภำพเป็นสีขำวเหมือนกัน ผลที่ตำมมำก็จะท ำให้  
ลำยน  ำดิจิทัลที่ลงในพื นของภำพสำมำรถมองเห็นได้ยำก เพรำะฉะนั นเมื่อพื นภำพเป็นสีขำวทำงออก
ตำมเกณฑ์คือกำรเปลี่ยนสีให้ตรงข้ำมกัน จึงสีที่ตรงข้ำมกันของสีขำวคือสีด ำ ดังนั นลำยน  ำดิ จิทัลที่ลง
กันภำพต้องเปลี่ยนเป็นสีที่ตรงข้ำมกันก่อนน ำไปลงกันเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
 ผลในกำรเปลี่ยนสีให้ตรงข้ำมกันเป็นทำงออกที่ถูกต้องส ำหรับกำรลงลำยน  ำดิจิทัล แต่เมื่อ
ควำมทึบแสงอยู่ในลักษณะบำงจนเกินไป ก็จะท ำให้ผลในกำรเปลี่ยนสีของลำยน  ำดิจิทัลไม่ประสบตำม
ควำมต้องกำรให้มำกที่สุดเหมือนกัน เช่นในภำพตัวอย่ำงข้ำงล่ำงแม้มีกำรเปลี่ยนสีลำยน  ำดิจิทัลเป็นสี
ด ำแต่ควำมทึบแสงยังเป็น 50% อยู่ กรณีในกำรมองข้ำมหรือมองไม่เห็นลำยน  ำดิจิทัลที่ลงกับเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพยังมีควำมสูงอยู่ เพรำะฉะนั นกำรเพ่ิมค่ำของควำมทึบแสงก็จะเป็นประเด็น
ที่ต้องนึกถึงด้วยเช่นกันในกรณีดังตัวอย่ำงนี  
 
 

กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพสแกนตำมแบบแนวตั ง 

 
ภาพที่ 69 ภำพสแกนในแบบแนวตั งที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 
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ข. กำรทดลองกับภำพสแกนขำวด ำตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 
สีหลัก ๆ ของภำพขำวด ำคือกำรตัดกันระหว่ำงสีขำวกับสีด ำ จึงลำยน  ำดิจิทัลที่ลงกับเอกสำร

จดหมำยเหตุประเภทก็จะต้องเป็นสีขำวด ำเหมือนกันแต่หำกต ำแหน่งที่ต้องลงลำยน  ำดิจิทัลเป็นสีขำว 
กำรเปลี่ยนให้ลำยน  ำดิจิทัลเป็นสีที่ตรงข้ำมกันเป็นประเด็นที่ต้องท ำก่อนที่จะน ำลำยน  ำดิจิทัลไปลงใน
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 

จำกผลของกำรทดลองแสดงให้เห็นว่ำ เนื่องจำกต ำแหน่งข้ำงขวำล่ำงสุดเป็นสีขำวและลำยน  ำ
ดิจิทัลเป็นสีขำวเหมือนกันท ำให้กำรมองเห็นลำยน  ำดิจิทัลมีควำมเป็นไปได้น้อย และเม่ือท ำกำรเปลี่ยน
สีลำยน  ำดิจิทัลให้ตรงกันกับพื นของภำพซึ่งเปลี่ยนให้ลำยน  ำดิจิทัลกลำยเป็นสีด ำ ผลของกำรทดลองก็
ยังแสดงให้เห็นว่ำลำยน  ำดิจิทัลที่เปลี่ยนเป็นสีด ำยังมองเห็นได้ล ำบำกพอสมควร เนื่องจำกต ำแหน่งที่
ลงลำยน  ำดิจิทัลสีด ำนั นเป็นสีด ำกับสีขำวอยู่ด้วยกันในพื นของภำพ รวมกับควำมทึบแสงของลำยน  ำ
ดิจิทัลที่บำงไปด้วยท ำให้กรณีกำรมองข้ำมหรือมองไม่เห็นลำยน  ำดิจิทัลที่ลงไว้กับเอสำรจดหมำยเหตุ
ประเภทภำพเป็นไปได้สูง  

 
กำรลงลำยน  ำดิจิทัลสีขำวกับภำพสแกนขำวด ำตำมแบบแนวนอน 

 
ภาพที่ 70 ภำพสแกนในแบบแนวนอนที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 
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กำรลงลำยน  ำดิจิทัลสีขำวกับภำพสแกนขำวด ำตำมแบบแนวนอน 

 
ภาพที่ 71 ภำพสแกนในแบบแนวนอนที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 

 

 4.3.1.2. กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในภำพถ่ำยดิจิทัล 
 ส ำหรับภำพถ่ำยดิจิทัล เนื่องจำกพื นของภำพเป็นสีเท่ำท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลสีขำวสำมำรถ
มองเห็นได้ชัดขึ น หำกต ำแหน่งที่ลำยน  ำดิจิทัลอยู่เป็นสีขำวเหมือนกันผลที่ออกมำก็จะเหมือนกำร
ทดลองครั งที่แล้วที่ลำยน  ำดิจิทัลสำมำรถมองเห็นได้ล ำบำกหรือในบำงกรณีอำจจะไม่ทรำบว่ำมีกำรลง
ลำยน  ำดิจิทัลอยู่ด้วยเช่นกัน 
 ดังตัวอย่ำงในภำพแนวนอน เมื่อพื นของภำพเป็นสีขำวเหมือนกันกับสีของลำยน  ำดิจิทัลท ำให้
ลำยน  ำดิจิทัลสำมำรถมองเห็นได้ไม่ค่อยชัด แต่ผลในควำมทึบแสงที่ท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลมองเห็นไม่ค่อย
ชัดนั นกลับช่วยให้ลำยน  ำดิจิทัลไม่สำมำรถเด่นกว่ำองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของภำพได้ จึงเป็นไปตำม
เกณฑ์ที่ตั งไว้ เนื่องจำกว่ำลำยน  ำดิจิทัลเมื่อลงกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพต้องไม่เด่นกว่ำ
องค์ประกอบอื่น ๆ ในภำพนั นจึงจะไม่ท ำให้ควำมส ำคัญของภำพเสียเมื่อลงลำยน  ำดิจิทัลในภำพเสร็จ 
 
 
 
 
 
 



  

 

140 

กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพถ่ำยดิจิทัลตำมแบบแนวตั ง 

 
ภาพที่ 72 ภำพถ่ำยดิจิทัลตำมแบบแนวตั งที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 

 

 

กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพถ่ำยดิจิทัลตำมแบบแนวนอน 

 
ภาพที่ 73 ภำพถ่ำยดิจิทัลตำมแบบแนวตั งที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 
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เมื่อมีกำรน ำลำยน  ำดิจิทัลที่มีควำมทึบแสงในค่ำ 50% ไปลงในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภท
ภำพที่เป็นภำพถ่ำยดิจิทัล ผลออกมำแสดงให้เห็นว่ำมีผลในแง่บวกส ำหรับกำรใช้งำน เนื่องจำกควำม
ทึบแสงได้ช่วยลดควำมเข้มหรือควำมเด่นของลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ จึงท ำ
ให้ลำยน  ำดิจิทัลไม่ได้ไปรบกวนองค์ประกอบต่ำง ๆ ที่มีอยู่ในภำพจนมำกเกินไป แต่หำกต ำแหน่งที่ลง
ลำยน  ำดิจิทัลนั นเป็นสีที่เหมือนกับลำยน  ำดิจิทัลก็จะท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลมองเห็นได้ยำก หรืออำจจะ
มองข้ำมได้ด้วยไม่รู้ตัว 

 
กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพถ่ำยดิจิทัลตำมแบบแนวตั ง 

 
ภาพที่ 74 ภำพถ่ำยดิจิทัลตำมแบบแนวตั งที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 
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 4.3.2. เกณฑ์ตำมผลแบบสอบถำมของผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุ 
จำกผลของแบบสอบถำมเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุฯ ลักษณะของลำยน  ำดิจิทัลที่จะเป็น

ประโยชน์เมื่อลงกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ จะต้องเป็นดังนี  
 
ตารางที่ 9 ตำรำงย่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะของกำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นกับเอกสำร      
จดหมำยเหตุประเภทภำพ 
เลข กำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
1 ลักษณะ สัญลักษณ์ อักขระ และ QR Code 

2 ขนำด 20% 
3 ควำมทึบแสง 100% 
4 ต ำแหน่ง ลักษณะของต ำแหน่งลำยน  ำดิจิทัลต้องเป็น 

“ต ำแหน่งเดียว ”และต ำแหน่งที่ต้องตั งคือ 
“ข้ำงขวำล่ำงสุด”  

5 สี ต้องเปลี่ยนให้เป็นสีที่ตรงข้ำมกันกับสีของพื น
ภำพ 

6 กำรหมุนลำยน  ำดิจิทัล ไม่จ ำเป็นต้องหมุน เพ่ือท ำให้ลำยน  ำดิจิทัล
สำมำรถเห็นแล้วเข้ำใจง่ำย 

7 กำรสร้ำงพื นสีขำวไว้ส ำหรับวำงลำยน  ำ
ดิจิทัล 

ไม่จ ำเป็นต้องสร้ำงไว้ 

8 ควำมห่ ำงกันระหว่ำงลำย  ำดิจิทั ลกับ
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 

ต้องมีควำมห่ำงกัน 

9 ต ำแหน่งที่ไม่ควรลงลำยน  ำดิจิทัล - ต ำแหน่ งจะไปซ้อนกันตั ว อักขระ  และ
องค์ประกอบหรือข้อมูลส ำคัญของเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพ  

- ไม่อยู่ในต ำแหน่งที่ใกล้หรือใต้เท้ำคนในพื น
ข อ งภ ำพ  ห ำก ล ำย น  ำ ดิ จิ ทั ล นั น เป็ น
สัญลักษณ์หรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
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ตำรำงที่ 9 ตำรำงย่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะของกำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นกับเอกสำรจดหมำย
เหตุประเภทภำพ (ต่อ) 
เลข กำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
10 เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่

น ำไปใช้ภำพในและภำพนอก   หอ
จดหมำยเหตุ 

- ภำยนอกหอจดหมำยเหตุ 
- เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ลง

ลำยน  ำดิจิทัล 
- ภำยในหอจดหมำยเหตุ 

- เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพทั งไม่
ลงและลงลำยน  ำดิจิทัล  ซึ่ งสำมำรถ
ใช้ได้ทั งสองอย่ำง แต่ในควำมเป็นจริง 
ส ำหรับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภท
ภำพที่ ไม่ ได้ ล งลำยน  ำดิ จิ ทั ลจะไม่
สำมำรถน ำมำให้บริกำรได้ด้วยเด็ดขำด 

 
 4.3.2.1. กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในภำพสแกน 1200 dpi 

ในกำรตั งค่ำส ำหรับโปรแกรม iWatermark Pro ระดับที่ 2 ผู้วิจัยจะตั งค่ำส ำหรับประเด็น

หลัก ๆ ดังนี  

ค่ำควำมขยำย (Padding) สัญลักษณ์ของสถำบัน หรือภำพ จะอยู่ในค่ำ 20% 
ค่ำแนวนอน (Horizontal Scale) จะอยู่ในค่ำ 20% 
ระยะห่ำงที่วัดได้เป็นแนวตั ง (Offset X) -20% 
ระยะห่ำงที่วัดได้เป็นแนวตั ง (Offset Y) -20% 

  
 ก. กำรทดลองกับภำพสแกนตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 
 ส ำหรับภำพสแกนผลกำรทดลองแสดงให้เห็นว่ำ เมื่อลำยน  ำดิจิทัลอยู่ในควำมทึบแสงเป็น 
100% กำรมองเห็นลำยน  ำดิจิทัลก็จะชัดขึ นไปด้วยเช่นกัน แม้ว่ำอยู่ในต ำแหน่งที่ซ้อนกับพื นสีขำวใน
พื นของภำพก็ลำยน  ำดิจิทัลสมำรถมองเห็นได้เหมือนเดิมแค่ลดลงควำมชัดไปบ้ำงเท่ำนั น ผลของกำร
ทดลองยังแสดงให้เห็นว่ำ เมื่อพื นของภำพเป็นสีขำวขนำดเท่ำกับลำยน  ำดิจิทัลที่ลงกับเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพประโยชน์ของควำมทึบแสงในค่ำ 100%  สำมำรถท ำให้กำรมองเห็นลำยน  ำ
ดิจิทัลเป็นได้ได้ง่ำยไม่ล ำบำกเหมือนกำรมองดูลำยน  ำดิจิทัลที่มีค่ำควำมทึบแสง 50% 
 ส ำหรับภำพตัวอย่ำงในแบบแนวตั ง เนื่องจำกพื นของภำพมีสีขำวน้อยท ำให้กำรลงลำยน  ำ
ดิจิทัลสีขำวในค่ำ 100% กลับเด่นกว่ำองค์ประกอบของภำพ แต่ส ำหรับภำพในแบบแนวนอน 
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เนื่องจำกพื นของภำพเป็นสีขำวเกือบเท่ำกับลำยน  ำดิจิทัลท ำให้ควำมชัดของลำยน  ำดิจิทัล มีกำรลดลง
ไประดับหนึ่งแต่ยังสำมำรถแสดงตัวตนของลำยน  ำดิจิทัลได้ดี  

กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพถ่ำยดิจิทัลตำมแบบแนวตั ง 

 
ภาพที่ 75 ภำพสแกนในแบบแนวตั งที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 

 

กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพถ่ำยดิจิทัลตำมแบบแนวตั ง 

 
ภาพที่ 76 ภำพสแกนในแบบแนวตั งที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 
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 ข. กำรทดลองกับภำพสแกนขำวด ำตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 
 เมื่อลำยน  ำดิจิทัลในค่ำทึบแสง 100% ลงในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพท ำให้ลำยน  ำ
ดิจิทัลสำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนและไม่ เด่นกว่ำองค์ประกอบของภำพอีกด้วย เนื่องจำกว่ำ
องค์ประกอบทั งหมดของภำพขำวด ำจะเป็นสีขำว สีด ำ และสีเท่ำ จึงท ำให้ต ำแหน่งที่ลำยน  ำดิจิทัล
ตั งอยู่ไม่ได้บิดบังองค์ประกอบต่ำง ๆ ของภำพขำวด ำจนมำกเกินไป  

กำรลงลำยน  ำดิจิทัลสีขำวกับภำพสแกนขำวด ำตำมแบบแนวนอน 

 
ภาพที่ 77 ภำพสแกนในแบบแนวนอนที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 

 4.3.2.2. กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในภำพถ่ำยดิจิทัล 300 dpi 
 ส ำหรับภำพถ่ำยดิจิทัลในค่ำควำมทึบแสง 100% ท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลเด่นขึ นกว่ำองค์ประกอบ
ในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ เนื่องจำกต ำแหน่งที่ลำยน  ำดิจิทัลไปตั งอยู่นั นเป็นสีเท่ำท ำให้ลำย
น  ำดิจิทัลมีควำมเด่นขึ นมำ แต่หำกต ำแหน่งที่ลำยน  ำดิจิทัลอยู่เป็นสีขำวเหมือนกันผลที่ออกมำก็จะท ำ
ให้ลำยน  ำดิจิทัลสำมำรถมองเห็นไม่ค่อยชัดหรือไม่สำมำรถเด่นกว่ำองค์ประกอบต่ำง ๆ ในเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพได้ 
 เหมือนตัวอย่ำงในภำพแนวนอน เมื่อพื นของภำพเป็นสีขำวเหมือนกันกับสีของลำยน  ำดิจิทัล
ท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลสำมำรถมองเห็นได้แต่ไม่เด่นมำก กำรที่ควำมทึบแสงอยู่ในค่ำ 100% และอยู่ใน
ต ำแหน่งที่มีสีเหมือนกันกับลำยน  ำดิจิทัลท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลไม่สำมำรถเด่นกว่ำองค์ประกอบของภำพ
ได้ และยังส่งผลให้กำรมองเห็นลำยน  ำดิจิทัลยังอยู่ในระดับที่เห็นได้ชัดเจนอยู่ จึงองค์ประกอบที่มีอยู่
ในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพส ำคัญ ๆ ก็จะคงอยู่ไม่รับควำมเสียหำยจำกควำมเด่นของลำยน  ำ
ดิจิทัลมำกหนัก 
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กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพถ่ำยดิจิทัลตำมแบบแนวตั ง 

 
ภาพที่ 78 ภำพถ่ำยดิจิทัลตำมแบบแนวตั งที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 

 
กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพถ่ำยดิจิทัลตำมแบบแนวนอน 

 
ภาพที่ 79 ภำพถ่ำยดิจิทัลตำมแบบแนวตั งที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรนอนค่ำระดับที่ 2 

 
เมื่อมีกำรน ำลำยน  ำดิจิทัลที่มีควำมทึบแสงในค่ำ 100% ไปลงในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภท

ภำพที่เป็นภำพถ่ำยดิจิทัล ซึ่งสีของพื นภำพกับสีของลำยน  ำดิจิทัลเป็นสีที่ใกล้เคียงกันมำก ผลที่ออกมำ
แสดงให้เห็นว่ำ แม้ว่ำควำมทึบแสงอยู่ในค่ำ 100% ก็ตำม แต่หำกไม่สังเกตดูเมื่อลีของลำยน  ำดิจิทัล
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กับสีของพื นภำพเป็นสีเดียวกัน ผลที่ตำมมำจะท ำให้กำรมองเห็นลำยน  ำดิจิทัลนั นมีควำมล ำบำก หรือ
อำจจะมองข้ำมได้ด้วยไม่รู้ตัวหำกไม่ได้สังเกตด ู

 
กำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับภำพถ่ำยดิจิทัลตำมแบบแนวตั ง 

 
ภาพที่ 80 ภำพถ่ำยดิจิทัลตำมแบบแนวตั งที่ลงลำยน  ำดิจิทัลตำมกำรตั งค่ำระดับที่ 2 

 

4.4. สรุป 

 4.4.1. ลักษณะของกำรลงลำยน  ำดิจิทัล 
 กำรลงลำยน  ำดิจิทัลตำมเกณฑ์ทั งสองแบบจำกแบบสอบถำมเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยศิลปำกรและแบบสอบถำมผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหำยเหตุประเภทภำพที่หอจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ได้แสดงให้เห็นว่ำเกณฑ์ทั งสองแบบจำกเจ้ำหน้ำที่ฯ และผู้ใช้บริกำรทั งใน
ประเด็นหลัก ๆ เกี่ยวกับลำยน  ำดิจิทัล เช่น ลักษณะ ขนำด ต ำแหน่ง สี กำรหมุน กำรสร้ำงพื นสีขำวไว้
ส ำหรับวำงลำยน  ำดิจิทัล ควำมห่ำงกันระหว่ำงลำยน  ำดิจิทัลกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
จนถึงต ำแหน่งที่ไม่ควรลงลำยน  ำดิจิทัล ค ำตอบจำกแบบสอบถำมก็จะเหมือนกันไปหมด แต่ประเด็นที่
ต่ำงกันคือ ควำมทึบแสงของลำยน  ำดิจิทัล 
 ผลของแบบสอบถำมแสดงให้เห็นว่ำ เจ้ำหน้ำที่ฯ จะตั งค่ำควำมทึบแสงลำยน  ำดิจิทัลในค่ำ 
50% เนื่องจำกว่ำค่ำควำมทึบแสงในค่ำนี จะไม่ท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลที่ลงกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภท
ภำพไปบิดบังองค์ประกอบต่ำง ๆ ที่ลำยน  ำดิจิทัลตั งอยู่ในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพนั น 
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ในขณะผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุฯ ได้ตั งควำมทึบแสงในค่ำ 100% เนื่องจำกว่ำควำมทึบแสงใน
ค่ำ 100% จะท ำให้กำรมองเห็นลำยน  ำดิจิทัลชัดเจนในเวลำที่น ำไปพิมพ์หรือส ำเนำ จำกผลกำร
ทดลองควำมทึบแสงทั งสองแบบส่งผลต่อลำยน  ำดิจิทัลอย่ำงมำกเมื่อมีกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำร 
จดหมำยเหตุประเภทภำพแบบภำพสแกนและภำพถ่ำยดิจิทัล  

ส ำหรับเกณฑ์ของเจ้ำหน้ำที่หอขดหมำยเหตุฯ เมื่อมีกำรน ำภำพสแกนไปลงลำยน  ำดิจิทัลผลที่
ออกมำท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลในค่ำควำมทึบแสง 50% กลับมองเห็นได้ยำก และเมื่อลำยน  ำดิจิทัลกับสี
ของพื นภำพมีสีเป็นเดียวกัน ผลที่ตำมมำท ำให้กำรมองเห็นลำยน  ำดิจิทัลเป็นไปได้ยำกมำกกว่ำเดิม 
เนื่องจำกควำมทึบแสดงในค่ำ 50% ท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลดูไม่ค่อยชัดแล้วและยังลงลำยน  ำดิจิทัลใน
ต ำแหน่งที่มีสีเหมือนกันกับลำยน  ำดิจิทัลอีกก็จะท ำให้กำรมองข้ำมลำยน  ำดิจิทัลสำมำรถมีเบอร์เซ็นได้
สูงหรือบำงกรณีไม่สำมำรถมองเห็นได้อีกด้วยหำกไม่ได้สังเกตดู แต่เมื่อกำรน ำลำยน  ำดิจิทัลในค่ำวำม
ทึบแสง 50% นี ไปลงในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่เป็นภำพถ่ำยดิจิทัล ผมออกมำแสดงให้
เห็นว่ำมีผลในแง่บวกส ำหรับกำรใช้งำน เนื่องจำกควำมทึบแสงได้ช่วยลดควำมเข้มหรือควำมเด่นของ
ลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ จึงท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลไม่ได้ไปรบกวนองค์ประกอบ
ต่ำง ๆ ที่มีอยู่ในภำพจนมำกเกินไป แต่หำกต ำแหน่งที่ลงลำยน  ำดิจิทัลนั นเป็นพื นที่มีสีเหมือนกับสีของ
ลำยน  ำดิจิทัลก็จะท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลมองเห็นได้ยำก หรืออำจจะมองข้ำมได้ด้วยไม่รู้ตัว 

ส่วนเกณฑ์ของผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพฯ กำรตั งค่ำควำมทึบแสงจะอยู่
ในค่ำ 100% เมื่อน ำลำยน  ำดิจิทัลไปลงในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพโดยใช้ค่ำควำมทึบแสง
ตำมเกณฑ์ท่ีได้ก ำหนดไว้ลงในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่เป็นภำพสแกน ผลที่ได้ออกมำแสดง
ให้เห็นว่ำลำยน  ำดิจิทัลสำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อลำยน  ำดิจิทัลเป็นสีขำวและพื นของภำพเป็นสีด ำ
หรือสีเท่ำ แต่หำกลำยน  ำดิจิทัลเป็นสีขำวและพื นของภำพเป็นสีขำวเหมือนกัน ควำมทึบแสงในค่ำ 
100% ได้ช่วยให้กำรมองเห็นลำยน  ำดิจิทัลสะดวกไม่ขำดในส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีสีเดียวกันและซ้อนกัน 
เช่นเดียวกันเมื่อน ำเกณฑ์นี ไปใช้ในกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพแบบ
ภำพถ่ำยดิจิทัล ผลของกำรทดลองแสดงให้เห็นว่ำลำยน  ำดิจิทัลมีควำมชัดในกำรมองเห็น หำกลำยน  ำ
ดิจิทัลสีขำวอยู่ในต ำแห่งสีด ำ แต่หำกลำยน  ำดิจิทัลเป็นสีขำวเหมือนกับพื นของภำพ กำรมองเห็น   
ลำยน  ำดิจิทัลก็จะลดลงไปบำงส่วนที่มีสีเหมือนกันแต่กำรมองเห็นลำยน  ำดิจิทัลยังคงสมบูรณ์และใช้
งำนได้อยู่ปกติ หรือหำกมีกำรน ำลำยน  ำดิจิทัลที่มีควำมทึบแสงในค่ำ 100% ไปลงในเอกสำร   
จดหมำยเหตุประเภทภำพที่เป็นภำพถ่ำยดิจิทัล ซึ่งสีของพื นภำพกับสีของลำยน  ำดิจิทัลเป็นสีที่
ใกล้เคียงกันมำก ผลที่ได้ออกมำแสดงให้เห็นว่ำ แม้ว่ำควำมทึบแสงอยู่ในค่ำ 100% ก็ตำม แต่หำกไม่
สังเกตดูเมื่อลีของลำยน  ำดิจิทัลกับสีของพื นภำพเป็นสีเดียวกัน ผลที่ตำมมำจะท ำให้กำรมองเห็น    
ลำยน  ำดิจิทัลนั นมีควำมล ำบำก หรืออำจจะมองข้ำมได้ด้วยไม่รู้ตัวหำกไม่ได้สังเกตดู 
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 4.4.2. ควำมสัมพันธ์ในด้ำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับลำยน  ำดิจิทัล 
กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำจดหมำยเหตุประเภทภำพ แม้เป็นกำรลงลำยน  ำดิจิทัลโดยใช้

โปรแกรมส ำเร็จรูปหรือใช้เทคนิคใดเทคนิคหนึ่งเพ่ือลงลำยน  ำดิจิทัลกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภท
ภำพก็ตำม ก็วิธีกำรในกำรลงลำยน  ำดิจิทัลต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในด้ำนต่ำง ๆ โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น
ด้ำนวิทยำศำสตร์ ด้ำนจิตวิทยำ ฯลฯ 

ลำยน  ำดิจิทัลจะเก่ียวข้องกับด้ำนต่ำง ๆ ดังนี  
4.4.2.1. ด้ำงจิตวิทยำ 

- ลักษณะของลำยน  ำดิจิทัล 
ลำยน  ำดิจิทัลที่น ำไปลงในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพถูกตั งให้เป็นลำยน  ำดิจิทัลใน

รูปแบบสัญลักษณ์กับอักขระ เนื่องจำกว่ำกำรมองเห็นและเข้ำใจได้ง่ำยเป็นจิตวิทยำของมนุษย์ต่อกำร
จ ำน ำสิ่งใด ๆ ที่อยู่รอบตัว  

- ต ำแหน่งของลำยน  ำดิจิทัล 
เนื่องจำกคนไทยกับประชำกรส่วนมำกบนโลกใช้วิธีกำรในกำรเขียนจำกซ้ำยไปขวำท ำให้บน

ลงล่ำง (ประเทิน มหำขันธ์, 2506) ท ำให้จิตวิทยำต่อกำรมองเห็นข้ำงซ้ำยบนสุดเป็นจุดแรก ๆ ของ
กำรมองเห็นของดวงตำมนุษย์และตำมท้ำยด้วยข้ำงขวำล่ำงสุดเป็นปัจจัยที่ส่งผลท ำให้ต ำแหน่งข้ำงล่ำง
สุดเป็นต ำแหน่งที่ท ำให้องค์ประกอบต่ำง ๆ ของภำพรับผลกระทบจนมำกเกินไป และยังท ำให้ลำยน  ำ
ดิจิทัลที่ตั งในต ำแหน่งดังกล่ำวไม่สำมำรถเด่นกว่ำองค์ประกอบของภำพอีกด้วย 

- สีของลำยน  ำดิจิทัลและควำมห่ำงกันระหว่ำงลำยน  ำดิจิทัลกับกรอบของภำพ 
พื นฐำนของกำรออกแบบศิลปะ (Element of Design) ในทุกสำขำจะมีสีเป็นส่วนประกอบที่

ส ำคัญ จึงท ำให้ศิลปินหรือนักออกแบบทุกคนต้องถนัดในกำรใช้สีเพ่ือใช้สีเป็น “ตัวกลำง” หรือ “สื่อ” 
ในกำรแสดงถึงควำมรู้สึก กำรสร้ำงสรรค์ พร้อมกันนี เพ่ือให้บรรลุถึงควำมรู้สึก อำรมณ์ ได้ดีต้องมี
ส่วนประกอบขั นพื นฐำนในด้ำนอื่น ๆ อีกด้วย เช่น เส้น รูปทรง รูปร่ำง พื นผิว ฯลฯ   

สีอ่อนกับสีเข้มจะมีผลในแง่ต่ำง ๆ ต่ออำรมณ์ ควำมรู้สึกของมนุษย์ ดังนี  
ก. ด้ำนขนำด (Size) 

สีอ่อน จะให้ควำมรู้สึกว่ำมีขนำดใหญ่ กว้ำงขวำง 
สีเข้ม จะให้ควำมรู้สึกว่ำมีขนำดเล็ก คับแคบ 

ข. ด้ำนน  ำหนัก (Weight) 
สีอ่อน สีวรรณะเย็น จะให้ควำมรู้สึกว่ำมีน  ำหนักเบำ 
สีเข้ม สีวรรณะร้อน จะให้ควำมรู้สึกว่ำมีน  ำหนักมำก 

ค. ด้ำนระยะทำง (Perspective) 
สีอ่อน จะให้ควำมรู้สึกว่ำมีระยะทำงไกลสำยตำ 
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สีเข้ม จะให้ควำมรู้สึกว่ำมีระยะทำงใกล้สำยตำ 
ง. ด้ำนอุณหภูมิ (Temperature) 

สีวรรณะร้อน จะให้ควำมรู้สึกเร้ำร้อน ตื่นเต้น ไม่สบำยตำ 
สีวรรณะเย็น จะให้ควำมรู้สึกสบำย เรียบ สงบ 

จ. เรื่องควำมแข็งแรง (Wrought) 
สีตำมวัตถุในธรรมชำติ ที่มีควำมแข็งแรงอยู่ในตัวเอง หำกใช้สีตำมวัตถุในธรรมชำตินั นจะให้

ควำมรู้สึกว่ำมีควำมแข็งแรงกว่ำสีอื่น ๆ (น. ณ. ปำกน  ำ, 2518; พงศ์ศิริ คิดดี, 2558)  
- ต ำแหน่งที่ไม่ควรลงลำยน  ำดิจิทัล 

  ศำสนำและปรัชญำที่มนุษย์ยึดถือจะช่วยให้เกิดควำมมั่นคง เพรำะท ำให้บุคคลได้จัดระบบ
ของตัวเอง มีเหตุผลและวิธีทำงที่ท ำให้บุคคลรู้สึกปลอดภัยในกำรเผชิญกับสิ่งต่ำง ๆ เช่น สงครำม    
อำชญำกรรม น  ำท่วม แผ่นดินไหว กำรจรำจร ควำมสับสนไม่เป็นระเบียบของสังคม (Abraham H., 
1954) เช่นเดียวกันเนื่องจำกคนไทยเป็นชำวพุธที่นับถือศำสนำพุธตั งแต่นำนมำรวมกับกำรนับถือ
ศำสนำพรำหมณ์-ฮินดูมำต่อรุ่นกันท ำให้ควำมเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลำยเป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวกับคนไทยมำ
ตลอด ซึ่งควำมเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั นเปรียบเสมือนเป็นก ำลังใจในกำรใช้ชีวิตประจ ำวันของคนไทย 
(วกฤติยำ โพธิ์ทอง, 2557) จึงท ำให้ควำมเชื่อที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคำรพบูชำไม่สำมำรถน ำไปว่ำง
หรือตั งในต ำแหน่งที่ไม่เหมำะสมหรือไม่ถูกต้องได้ตำมจิตวิทยำควำมเชื่อของมนุษย์ที่นับถือสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ทั งหลำยทั งพวงที่มีในควำมเชื่อของพวกเขำ  
 

4.4.2.2. ด้ำนวิทยำศำสตร์ 
- ขนำดของลำยน  ำดิจิทัล 

 ขนำดสัญลักษณ์ หรือโลโก้ (Logo) ของบริษัทใหญ่ ๆ ของโลกเช่น Google และ YouTube 
ขนำดสัญลักษณ์เล็กสุดของบริษัททั งสองแนะน ำให้ใช้เมื่อมีกำรน ำสัญลักษณ์ของบริษัทไปใช้ในโลก
ออนไลน์จะอยู่ในขนำดค่ำควำมสูง 0.125 นิ ว (inch) / 3.1 mm (Google.com; Youtube.com)  
 ส ำหรับขนำดของลำยน  ำดิจิทัลที่น ำมำใช้เป็นกำรค ำนวณจำกวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์โดยกำร
ใช้เส้นทแยงมุมมำค ำนวณให้ได้ขนำดที่ต้องกำร ซึ่งในกำรตั งเกณฑ์ทั งสอง รวมทั งกำรทดลองลำยน  ำ
ดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทในครั งนี  คือขนำดของลำยน  ำดิจิทัลถูกท ำกำรค ำนวณโดย
โปรแกรม iWatermark Pro ตำมค่ำที่ผู้ใช้ได้ตั งไว้ในโปรแกรม ซึ่งขนำดลำยน  ำดิจิทัลจะอำศัยกับค่ำที่
ผู้ใช้ได้ตั งไว้เป็นเปอร์เซ็นต์ ๆ และค่ำท่ีได้ค ำนวณจำกเส้นทแยงมุม 

- ควำมทึบแสง 
 ควำมทึบแสงเป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัยส ำคัญ ๆ ที่มีผลต่อลำยน  ำดิจิทัลด้วยเช่นกัน หำกควำม
ทึบแสงบำงหรือน้อยจนเกินไปจะท ำให้กำรมองเห็นลำยน  ำดิจิทัลซึ่งเป็นตัวแทนของสถำบัน หรือ
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องค์กร บริษัท ฯลฯ สำมำรถมองเห็นได้ยำก หรืออำจจะขำดในบำงส่วนหรือมองไม่เห็นก็เป็นได้หำกสี
ของลำยน  ำดิจิทัลกับพื นของภำพเป็นสีเดียวกัน 
 ส ำหรับบริษัท CAROLINAS Credit Union League ได้ตั งค่ำในควำมทึบแสงของสัญลักษณ์
บริษัทในค่ำ 100% (Carolinas Credit Union League) เพ่ือท ำให้กำรมองเห็นสัญลักษณ์สำมำรถท ำ
ได้ง่ำย และไม่ขำดส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์เม่ือไปซ่อนกับสีของพื นที่เป็นสีเดียวกัน 
 

4.4.2.3. กำรสร้ำงเมทำดำทำ (Metadata) 
 กำรสร้ำงเมทำดำทำ (Metadata) เป็นองค์ประกอบอีกองค์ประกอบหนึ่งของข้อมูลดิจิทัลใน
โลกออนไลน์ปัจจุบัน เมทำดำทำเป็นกำรอธิบำยข้อมูลต่ำง ๆ หรือลักษณ์ที่เป็นรำยละเอียดส ำคัญ ๆ 
ซึ่งเป็นส่วยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลใด ๆ นั น กำรอธิบำยนั นเป็นกำรพูดถึงรำยละเอียดของข้อมูลที่เป็น
ข้อมูลหลัก ๆ หรือกลุ่มของข้อมูลซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกัน กำรสร้ำงเมทำดำทำจะช่วยสร้ำงควำมรู้ ต่อ
รำยละเอียดหรือคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั น ๆ (ธันวดี สุขประเสริฐ, 2017) ซึ่งมีควำมจ ำ
เป็นมำกต่อข้อมูลดิจิทัลในปัจจุบัน เพรำะในบรรดำปัจจัยเหล่ำนั น กำรแสดงลิขสิทธิ์ควำมเป็นเจ้ำของ
ที่แท้จริงก็สำมำรถแสดงออกโดยกำรใช้เมทำดำทำเพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรช่วยได ้
 



 
 

 

บทที่ 5 
สรุปผลกำรวิจัย 

 
กำรวิจัยเรื่อง กำรพันนำกระบวนกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหำยเหตุประเภทภำพ มี

วัตถุประสงค์ในกำรวิจัยดังนี  
 1.  เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุภำพของ 
  หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 2. เพ่ือน ำเสนอผลกำรใช้กระบวนกำรกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุภำพของ
  หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 
ขอบเขตขอบกำรวิจัย 
 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

1.1. ประชำกร 
 เจ้ำหน้ำที่และผู้ใช้บริกำรหอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 1.2. กลุ่มตัวอย่ำง 
 เจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกรและผู้ใช้บริกำร จ ำนวน 14 คน โดยวิธีกำร
สุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยแบ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ฯ 04 คน และผู้ใช้บริกำรเอกสำร
จดหมำยเหตุฯ 10 คน สำเหตุที่เลือกผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุฯ ในจ ำนวนนี เนื่องจำกว่ำหำก
เดือนใดเดือนหนึ่งที่สถิติบอกว่ำมีผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุภำพจ ำนวน 04 คน แต่ที่แท้จริงคือ
ผู้ใช้บริกำรคนเดียวแต่มำขอใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุภำพเป็น 04 ครั ง 
 2. ตัวแปรที่ศึกษำ 
 2.1. ตัวแปรต้น (Independent Variables) 
 กระบวนกำรกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุภำพของหอจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

2.2. ตัวแปรตำม (Dependent Variables) 
 ควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่และผู้ใช้บริกำรหอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกรต่อกำรลง
ลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุภำพด้วยกระบวนกำรกำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่พัฒนำ 
 3. ชุดเอกสำรจดหมำยเหตุภำพที่จะน ำมำศึกษำ 
  เอกสำรจดหมำยเหตุภำพที่เลือกมำใช้ในกำรศึกษำครั งนี ประกอบด้วยภำพดิจิทัล จ ำนวน 10 
ภำพ และภำพสแกนสีจ ำนวน 10 ภำพ และภำพสแกนขำวด ำ จ ำนวน 1 ภำพ 
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 ภำพดิจิทัลเลือกมำจำกชุดภำพถ่ำยงำนวันอำจำรย์ศิลป์ พีระศรี ประจ ำปี 2548 เมื่อวันที่ 15 
กันยำยน พ.ศ. 2548 ณ มหำวิทยำลัยศิลปำกร วังท่ำพระและภำพที่ได้จำกกำรท ำให้เป็นรูปแบบ
ดิจิทัลซึ่งต้นฉบับเป็นรูปแบบสไลด์ได้มำจำกชุดภำพงำนนิทรรศกำร “12 สิงหำ มรดกผ้ำไทยใน
ภูมิภำคตะวันตก” ระหว่ำงวันที่  11 สิงหำคม – 30 กันยำยน พ.ศ. 2536 ณ เรือนทับเจริญ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยประกอบด้วย 
 1. แบบทดสอบโดยสร้ำงชุดแบบสอบถำม (Questionnaire) เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรตั งเกณฑ์
ส ำหรับน ำไปถึงกำรพัฒนำกระบวนกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ ดังนี  
 1.1. เจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร จ ำนวน 4 คน เพ่ือตอบแบบสอบถำม
เกี่ยวกับลำยน  ำดิจิทัลทั งแบบลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นกับบำงส่วนเกี่ยวกับลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็น 
โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ภำพดังนี  
  ภำคที่ 1 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นในเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพ 
  ภำคที่ 2 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็นในเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพ  
 1.2. ผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
จ ำนวน 10 คน เพ่ือตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นอย่ำงเดียว โดยจะมีกำรแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี  
  ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลสถำนะของผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 

  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมผู้ ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่          
หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

ผู้วิจัยได้ท ำกำรทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีกำรด ำเนินกำรดังต่อไปนี  
 1. ศึกษำเอกสำรและผลงำนวิจัยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องจำกงำนวิจัยของไทยและต่ำงประเภท 
 2. ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกเอกสำร และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำร
สร้ำงแบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรพัฒนำกระบวนกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภท
ภำพ 
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 3. น ำผลสรุปจำกงำนวิจัย เอกสำรที่เกี่ยวข้องมำสร้ำงเป็นแบบสอบถำมเพ่ือใช้ในกำรเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
 4. น ำแบบสอบถำมที่ได้สร้ำงมำไปเสนอต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำเพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องและ
เหมำะสม และท ำกำรปรับปรุงแก้ไขตำมกำรแนะน ำ 
 5. น ำแบบสอบถำมที่ได้ปรับปรุงแก้ไขจำกค ำแนะน ำของอำจำรย์ที่ปรึกษำไปเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชำญเพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องและเหมำะสม และท ำกำรปรับปรุงแก้ไขตำมกำรแนะน ำ โดย
ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพควำมเทียงตรงเครื่องมือวิจัย IOC โดยค ำถำมที่มีคะแนนน้อยกว่ำ 0.50 ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขก่อนน ำไปใช้ในแบบสอบถำม 
 6. น ำแบบสอบถำมไปท ำแบบสอบถำมที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร ตำม
กลุ่มเป้ำหมำยที่ได้ตั งไว้ 
 7. ท ำกำรเก็บรวบควำมข้อมูลจำกแบบสอบถำม และสร้ำงเป็นเกณฑ์ในกำรลงลำยน  ำดิจิทัล
ในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
 8. ท ำกำรทดลองเกณฑ์ในกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ และ
สรุปผล 
 
สรุปผลกำรวิจัย 

 กำรวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำกระบวนกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
ผู้วิจัยแบ่งกำรออกเป็น 2 ตอน สำมำรถสรุปได้ดังนี  
 

ตอนที่ 1: เกณฑ์กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกำรจดหมำยเหตุจำกเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

1. กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
 1.1. กำรละเมิดลิขสิทธิ์ 

 กำรละเมิดเรื่องลิขสิทธิ์  เป็น เรื่องที่ ไม่สำมำรถมองข้ำมได้ ในยุคเทคโนโลยีที่ ก ำลั ง
เจริญก้ำวหน้ำนี  เนื่องจำกข้อมูลหลำยประเภทสำมำรถส่งมำหำกันได้สะดวกผ่ำนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต เช่นเดี่ยวกันส ำหรับหอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร เมื่อมีกำรละเมิดลิขสิทธิ์
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพของหอจดหมำยเหตุทำงออกส ำหรับเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุคือ 
กำรให้โอกำสแก่ผู้กระท ำผิดโดยกำรติดต่อและแจงข่ำวให้ทรำบเกี่ยวกับกำรกระท ำผิดของบุคคลนั น ๆ 
เพ่ือติดต่อกลับมำข้ำงหอจดมำยเหตุฯ ในกำรขอด ำเนินกำรใช้เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพให้
ถูกต้องตำมขั นตอนและเป็นระเบียบต่อไป แต่หำกหอจดหมำยเหตุท ำกำรติดต่อแจ้งปัญหำให้ทรำบ
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แล้ว แต่ผู้กระท ำผิดยังกระท ำในสิ่ งที่ผิดต่อ หอจดหมำยเหตุก็จะท ำกำรแจ้งปัญหำไปยังสถำบันที่
เกี่ยวข้อง และสุดท้ำยจะใช้กระบวนกำรทำงกฎหมำยเพื่อหยุดกำรกระท ำผิดของผู้กระท ำผิดต่อไป 
 1.2. ทำงออกกำรละเมิดลิขสิทธิ์ 
 ทำงออกที่หอจดหมำยเหตุฯ จะน ำมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำเพ่ือแสดงลิขสิทธิ์ควำมเป็น
เจ้ำของเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ เนื่องจำกปัญหำเรื่องกำรละเมิดลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่แก้ไขได้
ยำก คือกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ ซึ่งวิธีกำรนี ได้รับควำมเชื่อถือใน
ระดับ 4. มำก (ระหว่ำง 1. น้อยมำก จนถึง 5. มำกที่สุด) 
 วิธีกำรในกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพเหมือนจะเป็นทำงเลือกท่ีดี
ส ำหรับหอจดหมำยเหตุ แต่ปัญหำในกำรใช้ลำยน  ำดิจิทัลก็ยังเป็นปัญหำอยู่เช่นกัน อย่ำงเช่น ลักษณะ
ของลำยน  ำดิจิทัล กำรตั งต ำแหน่ง ขนำด ควำมทึบแสง สี จนถึงผลกระทบของกำรลงลำยน  ำดิจิทัลกับ
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพจึงต้องมีกำรศึกษำเพ่ือดึงดูดประโยชน์มำใช้ให้ได้สมบูรณ์ที่สุด 
 
 2. ประเภทของลำยน  ำดิจิทัลท่ีลงในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 

 2.1. ลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็น 
  2.1.1. ลักษณะของลำยน  ำดิจิทัล 
จำกผลแบบสอบถำมแสดงให้เห็นว่ำเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุได้เลือกให้ลำยน  ำดิจิทัลที่ต้อง

ลงในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพอยู่ใน 2 แบบ คือ แบบสัญลักษณ์ (Logo) และแบบอักขระ 
ผลของแบบสอบถำมก็ยังแสดงให้เห็นว่ำ เมื่อเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุฯ เลือกให้ลำยน  ำดิจิทัลอยู่ใน
ลักษณะเป็นสัญลักษณ์ เจ้ำหน้ำที่ฯ จะเลือกให้ลำยน  ำดิจิทัลนั นอยู่ในลักษณะแบบสัญลักษณ์อย่ำง
เดียวเพ่ือลงกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ แล้วเมื่อเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุฯ เลือกให้ลำยน  ำ
ดิจิทัลอยู่ในลักษณะเป็นอักขระ เจ้ำหน้ำที่ฯ ก็จะเลือกให้ลำยน  ำดิจิทัลนั นอยู่ในลักษณะเป็นอักขระ
อย่ำงเดียว ซึ่งจะไม่ให้ลำยน  ำดิจิทัลอยู่ในลักษณะเป็นคู่แต่เป็นแบบเดียวแทน เนื่องจำกเหตุผลดังนี  

- กำรไม่ไปรบกวนองค์ประกอบต่ำง ๆ ที่มีอยู่ในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทจนมำกเกินไป 
- ช่วยให้ผู้คนที่ได้มองเห็นลำยน  ำดิจิทัลในลักษณะทั งสองแบบสำมำรถทรำบถึงสถำบัน  หรือ

ควำมเป็นเจ้ำของของเอกสำรจดหมำยเหตุได้ด้วยรวดเร็วเมื่อพบเห็น 
 ก. ลำยน  ำดิจิทัลแบบสัญลักษณ์ 

สำเหตุหลักที่เจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุเลือกให้ลักษณะของลำยน  ำดิจิทัลแบบสัญลักษณ์ 
เพรำะเหตุผลว่ำ  

- ลำยน  ำดิจิทัลที่อยู่ในลักษณะแบบสัญลักษณ์ซึ่งเป็นตัวแทนของสถำบันหรือตัวแทนของ
เจ้ำของข้อมูล เมื่อมองเห็นผู้คนก็จะทรำบว่ำข้อมูลหรือเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพนี 
อยู่ที่ใด สถำบันใดหรือผู้ใดเป็นคนดูแลรักษำอยู่ 



  

 

156 

 ข. ลำยน  ำดิจิทัลแบบอักขระ 
สำเหตุหลักที่เจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุเลือกให้ลักษณะของลำยน  ำดิจิทัลแบบสัญลักษณ์ 

เพรำะเหตุผลว่ำ 
- ลำยน  ำดิจิทัลที่อยู่ในลักษณะแบบอักขระ จะท ำให้ผู้คนที่ได้มองเห็นอักขระที่ลงกับเอกสำร

จดหมำยเหตุประเภทภำพสำมำรถทรำบถึงแหล่งที่มำของเอกสำรจดหมำยเหตุฯ  หรือผู้ใด
เป็นเจ้ำของดูและรักษำข้อมูลอยู่ 

 
  2.1.2. ขนำดของลำยน  ำดิจิทัล 
 ผลแบบสอบถำมแสดงให้เห็นว่ำ ขนำดของลำยน  ำดิจิทัลจะที่จะลงกับเอกสำรจดหมำยเหตุ
ประเภทภำพจะอยู่ในค่ำ 20% โดยใช้เส้นทแยงมุมเพ่ือกำรค ำนวณค่ำของขนำดลำยน  ำดิจิทัลนั น ซึ่ง
ขนำดนี จะใช้กับเอกสำรจดหมำยเหตุทั ง 2 แบบคือแบบแนวนอน และแบบแนวตั ง 
 สำเหตุในกำรตั งค่ำขนำดของลำยน  ำดิจิทัลในค่ำ 20% เนื่องจำกว่ำ ขนำดลำยน  ำดิจิทัลในค่ำ
นี ท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลไม่เล็กและใหญ่เกินไป จึงสำมำรถเห็นได้ง่ำยสะดุดสำยตำ และยังเป็นขนำดที่ไม่
กินพื นที่หรือท ำให้องค์ประกอบเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพขำดควำมสมบูรณ์จนมำกเกินไป 
 
  2.1.3. ควำมทึบแสงของลำยน  ำดิจิทัล 
 ควำมทึบแสงของลำยน  ำดิจิทัลควรอยู่ในค่ำ 50% เนื่องจำกว่ำควำมทึบแสงในค่ำ 50% จะไม่
เข้มหรือชัดเกินไป นอกจำกนี ลำยน  ำดิจิทัลก็จะไม่ไปบิดบังองค์ประกอบต่ำง ๆ ของเอกสำรจดหมำย
เหตุประเภทภำพในต ำแหน่งที่ลำยน  ำดิจิทัลถูกลงกับภำพอีกด้วย 
 
  2.1.4. ลักษณะของกำรตั งต ำแหน่งลำยน  ำดิจิทัล 
 2.1.4.1. ลักษณะของต ำแหน่งลำยน  ำดิจิทัล 
 ส ำหรับกำรตั งต ำแหน่งของลำยน  ำดิจิทัล ลักษณะองลำยน  ำดิจิทัลต้องเป็นแบบต ำแหน่งเดียว 
เนื่องจำกว่ำ 

- กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในต ำแหน่งเดี่ยวเป็นวิธีกำรที่ไม่สำมำรถท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลไปรบกวน
องค์ประกอบต่ำง ๆ ของเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพจนมำกเกินไป ซึ่งข้อมูลส ำคัญ ๆ 
ในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพก็จะยังคงอยู่เหมือนเดินในจ ำนวนมำก 

- กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในลำยต ำแหน่งจะท ำให้องค์ประกอบส ำคัญ ๆ ในเอกสำรจดหมำยเหตุ
ประเภทภำพถูกบิดบังด้วยลำยน  ำดิจิทัล มำกกว่ำนี จะท ำให้ภำพไม่สวย และยังท ำให้คุณค่ำ
ของภำพลดลงไปอีกด้วย 
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 2.1.4.2. ต ำแหน่งของลำยน  ำดิจิทัล 
ต ำแหน่ งที่ ต้องลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ คือต ำแหน่ ง           

“ข้ำงขวำล่ำงสุด” เนื่องจำกว่ำเป็นต ำแหน่งที่ไม่ดึงดูดควำมสนใจของสำยตำมำกเกินไป จึงไม่
สำมำรถท ำให้เด่นกว่ำองค์ประกอบในภำพได้ 

 
  2.1.5. สีของลำยน  ำดิจิทัล 
 ส ำหรับสีของลำยน  ำดิจิทัลเมื่อต ำแหน่งของสีลำยน  ำดิจิทัลกับพื นของภำพเป็นสีเดี่ยวกัน 
วิธีกำรในกำรแก้ไขคือวำงลำยน  ำดิจิทัลในต ำแหน่งเดิมและท ำกำรเปลี่ยนสีของลำยน  ำดิจิทัลให้ตรง
ข้ำมกันกับสีของพื นภำพ จึงจะท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลสำมำรถมองเห็นได้ โดยกำรมองเห็นของลำยน  ำ
ดิจิทัลนี ก็จะอำศัยอยู่กับควำมทึบแสงของลำยน  ำดิจิทัลที่ได้ก ำหนดไว้ด้วยเช่นกัน 
 
  2.1.6. กำรหมุนลำยน  ำดิจิทัล 
 เจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยแหตุฯ ได้ชี ให้เห็นว่ำ ลำยน  ำดิจิทัลเมื่อลงกับเอกสำรจดหมำยเหตุ
ประเภทภำพไม่ต้องมีกำรหมุนไปทำงใด ๆ หรือกลับหัวของลำยน  ำดิจิทัลเพ่ือท ำให้ต่ำงจำกลักษณะ
เดิมแต่อย่ำงใด เนื่องจำกว่ำ 

- ไม่เห็นควำมจ ำเป็นจึงต้องรักษำลักษณะเดิมไว้ 
- ลำยน  ำดิจิทัลต้องมีควำมชัดเจน มองแล้วเข้ำใจง่ำย และสำมำรถจ ำได้ดี จึงไม่ควรหมุนไป

ต ำแหน่งอื่น ๆ 
- ลำยน  ำดิจิทัลจะได้ดูเป็นแบบเดียวกัน 

 
  2.1.7. กำรสร้ำงพื นสีขำวส ำหรับวำงลำยน  ำดิจิทัล 

พื นที่สีขำวที่จะสร้ำงเพ่ือกำรลงลำยน  ำดิจิทัลนั นเป็นลักษณะเหมือนกำรเพ่ิมพื นที่ของเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพไว้ส ำหรับลงลำยน  ำดิจิทัล จำกผลของแบบสอบถำมแสดงให้เห็นว่ำไม่ควร
สร้ำงพื นที่สีขำวไว้ในภำพส ำหรับวำงลำยน  ำดิจิทัล เนื่องจำกว่ำ 

- ไม่เห็นจ ำเป็นต้องสร้ำงพื นที่สีขำวไว้ 
- กำรสร้ำงพื นที่สีขำวขึ นบนภำพจะเป็นกำรรบกวนลำยตำและรำยละเอียดซึ่งเป็นองค์ประกอบ

ต่ำง ๆ ของภำพ 
- พื นสีขำวจะสร้ำงผลกระทบและรบกวนรำยละเอียดต่ำง ๆ ของภำพได้ 
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  2.1.8. ควำมห่ำงกันระหว่ำงลำยน  ำดิจิทัลกับกรอบของภำพ 
 ควำมห่ำงกันระหว่ำงลำยน  ำดิจิทัลกับกรอบของภำพเป็นประเด็นที่ต้องมีกำรศึกษำต่อไปอีก 
โดยในงำนวิจัยครั งนี เจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุฯ ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรมีควำมหว่ำงกันระหว่ำง  
ลำยน  ำดิจิทัลกับกรอบของภำพ ก็เพรำะเหตุผลดังนี  

- หำกไม่มีควำมห่ำงกันระหว่ำงลำยน  ำดิจิทัลกับกรอบภำพ อำจจะท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลขำดหำย
บำงส่วนหรือไม่สมบูรณ์จนไม่สำมำรถบอกถึงแหล่งที่มำของเอกสำรจดหมำยเหตุประเภท
ภำพได้ 

- เมื่อมีควำมห่ำงกันหรือช่องหว่ำงระหว่ำงลำยน  ำดิจิทัลกับกรอบของภำพจะท ำให้กำรมองเห็น
ลำยน  ำดิจิทัลชัดเจนขึ นหรือสำมำรถมองเห็นได้สะดวก 

- หำกติดกรอบเกินไปอำจท ำให้กำรมองเห็นล ำบำกหรือมองไม่เห็นโดยซ  ำหำกไม่ได้สังเกตดู 
 
  2.1.9. ต ำแหน่งที่ไม่ควรลงลำยน  ำดิจิทัล 

เนื่องจำกว่ำลำยน  ำดิจิทัลต้องลงในต ำแหน่ง “ข้ำงขวำล่ำงสุด” เหมือนผลจำกแบบสอบถำม
ใน 2.1.4.2. ต ำแหน่งของลำยน  ำดิจิทัล ก็ตำม แต่เมื่อลำยน  ำดิจิทัลที่ต้องลงกับเอกสำรจดหมำยเหตุ
ประเภทภำพเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของสถำบัน หน่วยงำน หรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กำรน ำลำยน  ำ
ดิจิทัลไปลงในต ำแหน่งข้ำงขวำข้ำงขวำล่ำงสุด หรือต ำแหน่งอ่ืน ๆ ซึ่งอำจจะไม่สำมำรถลงได้ เพรำะ
สำรเหตุดังนี  

- ต ำแหน่งที่ไปซ้อนกับตัวอักขระต่ำง ๆ ที่จะมีผลต่อองค์ประกอบหรือข้อมูลส ำคัญ ๆ ใน
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ ที่อำจอยู่ในต ำแห่งข้ำงขวำล่ำงสุดของภำพ 

- ไม่ควรอยู่ในต ำแหน่งที่ใกล้หรือใต้เท้ำของคนในพื นรูปภำพโดยเด็ดขำด 
 
 2.2. ลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็น 
  2.2.1. ควำมคิดต่อลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็น 
 ส ำหรับลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็น เมื่อถูกพูดถึงผลที่ตำมมำคือควำมคิดเห็นใน  2 แง่ คือแง่
บวก กับแง่ลบ ดังนี  

- แง่บวก 
ถ้ำมีปัญหำเจ้ำของข้อมูลสำมำรถตรวจแสดงสิทธิ์ได้ 

- แง่ลบ 
กำรใช้ลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็นจะท ำให้ไม่ทรำบถึงที่มำของเอกสำรจดหมำยเหตุประเภท

ภำพนั น หรือไม่สำมำรถทรำบถึงผู้ที่เป็นเจ้ำของ เนื่องจำกว่ำต้องมีวิธีกำรที่ซับซ้อนในกำร    

กู้คืนลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็นที่ได้ลงไว้ในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพนั น 
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  2.2.2. ทำงออกกำรละเมิดลิขสิทธิ์ 
 ลำยน  ำดิจิทัลถือว่ำเป็นทำงออกส ำหรับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพเพ่ือแสดงสิทธิ์ควำม
เป็นเจ้ำของ แต่ส ำหรับควำมเชื่อถือในกำรน ำลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็นไปใช้จะกลับมีผลต่ำงกันกับ
ลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็น 
 จำกผลของแบบสอบถำม ลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็นได้รับระดับควำมน่ำเชื่อถือในกำร
น ำไปใช้เพ่ือแสดงลิขสิทธิ์ตกอยู่ในระดับที่ 3. กลำง จำกระดับควำมน่ำเชื่อถือเป็น 1. น้อยที่สุด ไป
จนถึง 5. มำกท่ีสุด ผลของแบบสอบถำมนี แสดงให้เห็นว่ำเจ้ำหน้ำที่ฯ มีควำมเชื่อถือต่อลำยน  ำดิจิทัลที่
มองไม่เห็นว่ำสำมำรถน ำไปใช้เพ่ือแสดงลิขสิทธิ์เป็นสอบอย่ำงคือได้และไม่ได้ เนื่องจำกกำรใช้ลำยน  ำ
ดิจิทัลมีควำมซับซ้อนต่อผู้ใช้ที่ไม่มีพื นฐำนในเรื่องคอมพิวเตอร์พอสมควร และเมื่อต้องกำรแสดง
ลิขสิทธิ์ต้องกำรวิธีกำรในกำรกู้คืนข้อมูลลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็นอีกครั งหนึ่งเพ่ือสำมำรถแสดง
ลิขสิทธิ์ควำมเป็นเจ้ำของที่แท้จริงได ้
 
  2.2.3. ลักษณะของลำยน  ำดิจิทัล 
 ส ำหรับลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็นต้องอยู่ในรูปแบบสัญลักษณ์ และแบบ QR Code สำเหตุที่
ท ำให้มีกำรเลือกลักษณะของลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็นถึง 2 แบบ ก็เนื่องมำกจำก 

- สัญลักษณ ์
เมื่อมีกำรกู้คืนลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็นขึ นมำได้เมื่อไรสัญลักษณ์ซึ่งเป็นตัวแทนของสถำบัน

หรือตัวแทนของเจ้ำของข้อมูลก็จะแสดงควำมเป็นตัวต้นของลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็นที่ได้ลง

กับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพนั นออกมำ จึงท ำให้ผู้คนสำมำรถทรำบที่มำที่ไปของ

ข้อมูลได ้หรือควำมเป็นเจ้ำของได้ 

- QR Code 
เมื่อมีกำรกู้คืนลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็นขึ นมำได้เมื่อไร QR Code ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สีเหลียม

ที่ใช้เป็นตัวแทนของสถำบันหรือตัวแทนของเจ้ำของข้อมูลก็จะแสดงออกมำ และผู้คนต้อง

สแกน QR Code นั นเพ่ือสำมำรถทรำบถึงสถำบันใด หรือผู้ใดเป็นเจ้ำของของข้อมูลได้ ซึ่ง

ต้องใช้เวลำมำกพอสมควร 

3. กำรใช้งำนของเอกสำรจดหมำยเหตุ 
 3.1. ประเภทลำยน  ำดิจิทัลท่ีเลือกใช้กับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
ลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นเป็นทำงออกส ำหรับกำรแสดงสิทธิ์ควำมเป็นเจ้ำของด้วยเจ้ำหน้ำที่ 

หอจดหมำยเหตุฯ เนื่องจำกว่ำ 
- แสดงควำมเป็นเจ้ำของได้ชัดเจน 
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- มีควำมสะดวกในกำรใช้งำน และสำมำรถตรวจสอบได้ 
- เวลำน ำภำพไปใช้จะได้ทรำบแหล่งที่มำของภำพได้ทันที่ว่ำมำจำกที่ไหน 

 3.2. เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ใช้ภำยในและภำยนอกหอจดหมำยเหตุ 
  3.2.1. เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ใช้ภำยนอกหอจดหมำยเหตุ 
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ต้องน ำไปใช้งำนนอกหอจดหมำยเหตุ คือ เอกสำร

จดหมำยเหตุประเภทภำพที่ลงลำยน  ำดิจิทัล เนื่องจำกว่ำ 
- หำกผู้ใช้ยืมเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพออกไปใช้ก็จะรู้ได้ทันที่ว่ำ เอกสำรจดหมำยเหตุ

ประเภทภำพนั นมำจำกไหน ถ้ำเกิดกำรสูญหำยก็จะได้ส่งกลับมำยังหอจดหมำยเหตุได้ 
- ท ำให้ผู้ใช้งำนทรำบได้ทันที่ว่ำเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพนั นเป็นลิขสิทธิ์ของหอจดหมำย

เหตุฯ 
แม้ว่ำแบบสอบถำมได้แสดงให้เห็นว่ำ เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ลงลำยน  ำดิจิทัล

ต้องน ำไปใช้งำนนอกหอจดหมำยเหตุก็ตำม แต่เจ้ำหน้ำที่หอจดหำยเหตุยังแนะน ำว่ำส ำหรับเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพที่ลงลำยน  ำดิจิทัลเสร็จแล้วนั น สำมำรถใช้งำนได้ทั งงำนภำยนอก           
หอจดหมำยเหตุและงำนให้บริกำรภำพในหอจดหมำยเหตุได้เหมือนกัน 

  3.2.2. เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ใช้ภำยในหอจดหมำยเหตุ 
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ต้องน ำไปให้บริกำร (ใช้ในหอจดหมำยเหตุ) คือ เอกสำร

จดหมำยเหตุประเภทภำพที่ไม่ลงลำยน  ำดิจิทัล แต่ในควำมเป็นจริงเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุฯ ได้ให้
ควำมรู้ว่ำเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ไม่ลงลำยน  ำดิจิทัลนั นหอจดหมำยเหตุฯ จะไม่น ำออกมำ
ให้บริกำรโดยเด็ดขำด หมำยควำมว่ำจะไม่น ำมำให้ใช้งำนแม้แต่กำรใช้งำนภำยในหอจดหมำยเหตุก็
ตำม เนื่องจำกว่ำปัจจุบันสำมำรถคัดลอกเป็นส ำเนำได้รวดเร็วโดยเฉพำะกำรส ำเนำโดยใช้มือถือ 
แม้แต่มำใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพในหอจดหมำยเหตุก็ตำม 
 

4. ควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกรเกี่ยวกับลำยน  ำ
ดิจิทัล  
   ทั งสอบแบบ 

 4.1. ลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็น 
 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นจะมีดังนี  

- กำรใช้ลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นจะท ำให้ผู้คนทรำบแหล่งที่มำของเอกสำรต้นฉบับว่ำมำจำกที่
ไหน 

- จะได้อ้ำงอิงถึงแหล่งที่มำของข้อมูลเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพได้ถูกต้อง 
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- เป็นวิธีกำรแสดงลิขสิทธิ์ที่สำมำรถป้องกันกำรน ำเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพไปใช้งำน
หรือท ำส ำเนำโดยไม่ได้รับกำรอนุญำตจำกหอจดหมำยเหตุฯ ก่อน 

- กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพต้องไม่ไปรบกวนองค์ประกอบของ
ภำพจนมำกเกินไป ลำยน  ำดิจิทัลที่ลงจะต้องท ำให้องค์ประกอบในเอกสำรจดหมำยเหตุ
ประเภทภำพนั นสำมำรถอ่ำนได้ และจะต้องไม่ดึงดูดสำยตำผู้คนจนมำกเกินไป 

 4.2. ลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็น 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นจะมีดังนี  

- เป็นวิธีกำรที่ไม่สำมำรถบอกให้ทรำบได้ทันที่ว่ำ เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพนี มำจำกที่
ไหน เนื่องจำกว่ำวิธีกำรนี ต้องมีกำรกู้คืนเพ่ือแสดงลำยน  ำดิจิทัลออกมำจึงมีควำมยุ่งยำก และ
ซ  ำซ้อน 

- ลำมำรถน ำไปคัดลอกท ำส ำเนำได้ง่ำย 
- สำมำรถน ำเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ใช้ลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็นไปปรับแต่ได้ง่ำย 

 
5. สรุป 

 จำกผลของแบบสอบถำมเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุฯ ลักษณะของลำยน  ำดิจิทัลที่จะเป็น
ประโยชน์เมื่อลงกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ จะต้องเป็นดังนี  
 
ตารางที่ 10 ตำรำงย่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะของกำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นกับเอกสำร      
จดหมำยเหตุประเภทภำพ 
เลข กำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
1 ลักษณะ สัญลักษณ์ อักขระ 

2 ขนำด 20% 
3 ควำมทึบแสง 50% 
4 ต ำแหน่ง ลักษณะของต ำแหน่งลำยน  ำดิจิทัลต้องเป็น 

“ต ำแหน่งเดียว ”และต ำแหน่งที่ต้องตั งคือ 
“ข้ำงขวำล่ำงสุด ”  

5 สี ต้องเปลี่ยนให้เป็นสีที่ตรงข้ำมกันกับสีของพื น
ภำพ 

6 กำรหมุนลำยน  ำดิจิทัล ไม่จ ำเป็นต้องหมุน เพ่ือท ำให้ลำยน  ำดิจิทัล
สำมำรถเห็นแล้วเข้ำใจง่ำย 
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ตำรำงที่ 10 ตำรำงย่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะของกำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นกับเอกสำรจดหมำย
เหตุประเภทภำพ (ต่อ) 
เลข กำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
7 กำรสร้ำงพื นสีขำวไว้ส ำหรับวำงลำยน  ำ

ดิจิทัล 
ไม่จ ำเป็นต้องสร้ำงไว้ 

8 ควำมห่ ำงกันระหว่ำงลำย  ำดิจิทั ลกับ
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 

ต้องมีควำมห่ำงกัน 

9 ต ำแหน่งที่ไม่ควรลงลำยน  ำดิจิทัล - ต ำ แ ห น่ ง ที่ ซ้ อ น กั น ตั ว อั ก ข ร ะ  แ ล ะ
องค์ประกอบหรือข้อมูลส ำคัญของเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพ  

- ไม่อยู่ในต ำแหน่งที่ใกล้หรือใต้เท้ำคนในพื น
ข อ งภ ำพ  ห ำก ล ำย น  ำ ดิ จิ ทั ล นั น เป็ น
สัญลักษณ์หรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

10 เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่น ำไป 
ใช้ภำพในและภำพนอกหอจดหมำยเหตุ 

- ภำยนอกหอจดหมำยเหตุ 
- เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ลง

ลำยน  ำดิจิทัล 
- ภำยในหอจดหมำยเหตุ 

- เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพทั งไม่
ลงและลงลำยน  ำดิจิทัล  ซึ่งสำมำรถ
ใช้ได้ทั งสองอย่ำง แต่ในควำมเป็นจริง 
ส ำหรับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภท
ภำพที่ ไม่ ได้ ล งลำยน  ำดิ จิทั ลจะไม่
สำมำรถน ำมำให้บริกำรได้ด้วยเด็ดขำด 
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ตอนที่ 2: เกณฑ์กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกำรจดหมำยเหตุจำกผู้ใช้บริกำรเอกสำร
จดหมำยเหตุที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร 

1. กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
 1.1. กำรละเมิดลิขสิทธิ์ 

 กำรละเมิดเรื่องลิขสิทธิ์เป็นปัญหำที่ไม่สำมำรถมองข้ำมได้ด้วยง่ำยในยุคเทคโนโลยีที่ก ำลัง
ก้ำวหน้ำโดยไม่มีวันหยุดนี  จึงท ำให้ผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัย 
ศิลปำกรมองเห็นว่ำ หำกพวกเขำเป็นส่วนหนึ่งของหอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร และพบกับ
ปัญหำกำรละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ น กำรแก้ปัญหำที่ดีคือต้องมีกำรพูดคุยในประเด็นปัญหำให้เข้ำใจกัน
ก่อนต่อผู้ที่กระท ำว่ำกำรกระท ำนี เพ่ือเป็นประโยชน์ในควำมเป็นส่วนตัวหรือเพ่ือประโยชน์รวม และ
ควำมบันดำลใจให้กระท ำผิด โดยอย่ำงน้อยต้องมีกำรแจ้งให้ทรำบก่อนว่ำสิ่งที่ก ำลังกระท ำอยู่เป็นกำร
ละเมิดทำงด้ำนลิขสิทธิ์ หำกไม่มีกำรหยุดกระท ำผิดก็จะน ำไปด ำเนินกำรในเรื่องกฎหมำยและเจ้งควำม
ให้สถำบันที่เกี่ยวข้องทรำบกับกำรละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ นต่อไป  
 1.2. ทำงออกกำรละเมิดลิขสิทธิ์ 
 ทำงออกที่ผู้ใช้บริกำรเลือกใช้ในกำรแก้ไขปัญหำเพ่ือแสดงลิขสิทธิ์ควำมเป็นเจ้ำของเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพ เนื่องจำกปัญหำเรื่องกำรละเมิดลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยำก คือกำรน ำ
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพไปลงลำยน  ำดิจิทัลซึ่งวิธีกำรนี ได้รับควำมเชื่อถือในระดับที่  4. มำก 
ในระหว่ำง 1. น้อยมำก จนถึง 5. มำกที่สุด 
 วิธีกำรในกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพเหมือนจะเป็นทำงเลือกท่ีดี
ส ำหรับหอจดหมำยเหตุ แต่ปัญหำในกำรใช้ลำยน  ำดิจิทัลก็ยังเป็นปัญหำอยู่เช่นกัน อย่ำงเช่น ลักษณะ
ของลำยน  ำดิจิทัล กำรตั งต ำแหน่ง ขนำด ควำมทึบแสง สี ฯลฯ ที่ต้องลงในเอกสำรจดหมำยเหตุ
ประเภทภำพจึงต้องมีกำรศึกษำและวิจัยเพื่อดึงดูดประโยชน์มำใช้ให้ได้สมบูรณ์ที่สุด 
 
 2. ประเภทของลำยน  ำดิจิทัลท่ีลงในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ  

 2.1. ลักษณะของลำยน  ำดิจิทัล  
จำกผลแบบสอบถำมแสดงให้เห็นว่ำเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุได้เลือกให้ลำยน  ำดิจิทัลที่ต้อง

ลงในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพอยู่ใน 2 แบบ คือ แบบสัญลักษณ์ (Logo) ตำมโดยอักขระ 
และ QR Code  

ก. ลำยน  ำดิจิทัลแบบสัญลักษณ์ 
สำเหตุหลักท่ีผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกรเลือกให้

ลักษณะของลำยน  ำดิจิทัลแบบสัญลักษณ์ เพรำะเหตุผลว่ำ  
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- เมื่อมองเห็นสัญลักษณ์ซึ่งเป็นตัวแทนของสถำบันหรือเป็นเจ้ำของข้อมูล พวกเขำก็จะทรำบว่ำ
ข้อมูลหรือเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพนี อยู่ที่ใด เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ใดที่ดูแลรักษำอยู่ 
ประเด็นส ำคัญที่พบจำกผลของแบบสอบถำมคือ เมื่อผู้ใช้บริกำรเลือกให้ลำยน  ำดิจิทัลอยู่ใน

แบบสัญลักษณ์ พวกเขำก็จะเลือกให้ลำยน  ำดิจิทัลนั นอยู่ในเป็นสัญลักษณ์อย่ำงเดียวส ำหรับลงใน
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 

 ข. ลำยน  ำดิจิทัลแบบอักขระ 
สำเหตุหลักที่เจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุเลือกให้ลักษณะของลำยน  ำดิจิทัลแบบสัญลักษณ์ 

เพรำะเหตุผลว่ำ 
- ลำยน  ำดิจิทัลที่อยู่ในลักษณะแบบอักขระ จะท ำให้ผู้คนที่ได้มองเห็นอักขระที่ลงกับเอกสำร

จดหมำยเหตุประเภทภำพสำมำรถทรำบถึงแหล่งที่มำของเอกสำรจดหมำยเหตุฯ หรือผู้ใด
เป็นเจ้ำของดูและรักษำข้อมูลอยู่ 
ไม่ต่ำงกันจำกลำยน  ำดิจิทัลแบบสัญลักษณ์ เมื่อผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ

เลือกให้ลำยน  ำดิจิทัลอยู่ในแบบอักขระ พวกเขำก็จะเลือกให้ลำยน  ำดิจิทัลนั นอยู่ในเป็นสัญลักษณ์
อย่ำงเดียวส ำหรับลงในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ แต่ในขณะเดี่ยวกันผู้ใช้บริกำรฯ ยังมองเห็น
ไปอีกมุมหนึ่ง คือกำรให้ลำยน  ำดิจิทัลอยู่ในลักษณะเป็น สัญลักษณ์ + อักขระ หรือท ำกำรเปลี่ยน
ต ำแหน่งกันเป็น อักขระ + สัญลักษณ ์

ค. ลำยน  ำดิจิทัลแบบ QR Code 
สำเหตุหลักที่เจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุเลือกให้ลักษณะของลำยน  ำดิจิทัลแบบสัญลักษณ์ 

เพรำะเหตุผลว่ำ 
- เมื่อเทคโนโลยีเจริญก้ำวไปข้ำงหน้ำ กำรสร้ำงสรรค์ควำมคิดใหม่ ๆ เป็นสิ่งที่ต้องตำมมำ 

ง. ผลสรุป 
 จำกผลในกำรเลือกลักษณะของลำยน  ำดิจิทัลแสดงให้เห็นว่ำ ผู้ใช้โดยส่วนมำกจะเลือกลำยน  ำ
ดิจิทัลในแบบ “สัญลักษณ์อย่ำงเดียว” ส ำหรับใช้เป็นลำยน  ำดิจิทัลลงกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภท
ภำพ เนื่องจำกว่ำกำรใช้สัญลักษณ์ซึ่งเป็นตัวแทนของสถำบันหรือตัวแทนของเจ้ำของก็จะสำมำรถบอก
ถึงแหล่งที่มำของข้อมูลอย่ำงสมบูรณ์แล้ว และเมื่อน ำอักขระมำใช้เป็นคู่กันสัญลักษณ์ก็จะเป็นเหตุผลที่
สำมำรถน ำมำใช้ได้ แต่พื นที่ที่ต้องกำรในกำรลงลำยน  ำดิจิทัลก็จะเพ่ิมมำกขึ น ซึ่งสำมำรถกลำยเป็นสิ่ง
ที่ไปบิดบังข้อมูลหรือองค์ประกอบส ำคัญ ๆ ในเอกสำรขจดหมำยเหตุประเภทภำพ ส่วน QR Code 
ผู้ใช้บริกำรเอกำสำรจดหมำยเหตุจะแน่นในเรื่องควำมทันสมัยก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี แต่เป้ำประสงค์
ของกำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็น คือ เมื่อผู้คนทั่วไปได้พบเห็นลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นเมื่อไร พวกเขำ
ก็จะทรำบถึงแหล่งที่มำของข้อมูลทันที่จึงต่ำงจำก QR Code ที่ต้องใช้เวลำในกำรสแกนเพ่ือเข้ำไปถึง
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แหล่งข้อมูลของเจ้ำของ จึงต้องใช้เวลำเพ่ือจะทรำบถึงเจ้ำของข้อมูลได้ เพรำะฉะนั นกำรลงลำยน  ำ
ดิจิทัลกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพโดยใช้ลักษณะแบบสัญลักษณ์เป็นทำงเลือกท่ีสำมำรถใช้ได้ 
 
 2.2. ขนำดของลำยน  ำดิจิทัล 

ผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกรได้เลือก
ขนำดของลำยน  ำดิจิทัลในค่ำ 20% ทั งในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพในแบบแนวนอนและแบบ
แนวตั ง โดยจะใช้วิธีเส้นทแยงมุมมำค ำนวณขนำดของลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภท
ภำพ 

สำเหตุในกำรตั งค่ำขนำดของลำยน  ำดิจิทัลในค่ำ 20% เนื่องจำกว่ำ ขนำดลำยน  ำดิจิทัลในค่ำ
เท่ำนี จะเป็นขนำดส ำหรับลำยน  ำดิจิทัลที่ไม่เล็กและใหญ่เกินไป จึงสำมำรถเห็นได้ง่ำยสะดุดสำยตำ 
และยังเป็นขนำดที่ไม่กินพื นที่หรือท ำให้องค์ประกอบของเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพขำดควำม
สมบูรณ์จนมำกเกินไป 
 
 2.3. ควำมทึบแสงของลำยน  ำดิจิทัล 

ควำมทึบแสงของลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นเมื่อน ำไปลงในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
ต้องอยู่ในควำมทึบแสง 100% เพ่ือควำมชัดเจนในกำรแสดงตัวตนหรือเพ่ือกำรแสดงลิขสิทธิ์ที่ชัดเจน
ในเวลำที่มีกำรน ำไปจัดพิมพ์หรือท ำส ำเนำต่ำง ๆ โดยเฉพำะกำรน ำเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ
ที่ได้ลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นไปสแกน เป็นต้น 
 
 2.4. ลักษณะของกำรตั งต ำแหน่งลำยน  ำดิจิทัล 
 2.4.1. ลักษณะของต ำแหน่งลำยน  ำดิจิทัล 
 ส ำหรับกำรตั งต ำแหน่งของลำยน  ำดิจิทัล ลักษณะองลำยน  ำดิจิทัลต้องเป็นแบบต ำแหน่งเดียว 
เนื่องจำกว่ำ 

- กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในต ำแหน่งเดี่ยวเป็นวิธีกำรที่ไม่สำมำรถท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลไปรบกวน
องค์ประกอบต่ำง ๆ ของเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพจนมำกเกินไป ซึ่งข้อมูลส ำคัญ ๆ 
ในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพก็จะยังคงอยู่เหมือนเดินในจ ำนวนมำก 

- กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในลำยต ำแหน่งจะท ำให้องค์ประกอบส ำคัญ ๆ ในเอกสำรจดหมำยเหตุ
ประเภทภำพถูกบิดบังด้วยลำยน  ำดิจิทัล ซึ่งไม่ใช้แค่รบกวนภำพ แต่เป็นจะท ำให้ภำพดู
ซับซ้อน ดูล ำบำก หรืออำจท ำให้ภำพไม่สำมำรถน ำไปใช้งำนในกำรอ้ำงอิงหรือใช้เป็นภำพ
ปรกอบได ้แต่เหมือนกำรแสดงสัญลักษณ์ของสถำบันหรือเจ้ำของมำกว่ำ 
 



  

 

166 

 2.4.2. ต ำแหน่งของลำยน  ำดิจิทัล 
ต ำแหน่งที่ ต้องลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ คือต ำแหน่ ง           

“ข้ำงขวำล่ำงสุด” เนื่องจำกว่ำเป็นต ำแหน่งที่ไม่ดึงดูดควำมสนใจของสำยตำมำกเกินไป จึงไม่
สำมำรถท ำให้เด่นกว่ำองค์ประกอบในภำพได้ 
 
 2.5. สีของลำยน  ำดิจิทัล 
 ส ำหรับสีของลำยน  ำดิจิทัลเมื่อต ำแหน่งของสีลำยน  ำดิจิทัลกับพื นของภำพเป็นสีเดี่ยวกัน 
วิธีกำรในกำรแก้ไขคือวำงลำยน  ำดิจิทัลในต ำแหน่งเดิมและท ำกำรเปลี่ยนสีของลำยน  ำดิจิทัลให้ตรง
ข้ำมกันกับสีของพื นภำพ จึงจะท ำให้ลำยน  ำดิจิทัลสำมำรถมองเห็นได้ โดยกำรมองเห็นลำยน  ำดิจิทัลนี 
ก็จะอำศัยอยู่กับควำมทึบแสงของลำยน  ำดิจิทัลที่ได้ก ำหนดไว้ด้วยเช่นกัน 
 
 2.6. กำรหมุนลำยน  ำดิจิทัล 
 ผลแบบสอบถำมผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุได้ชี ให้เห็นว่ำ ลำยน  ำดิจิทัลเมื่อลงกับ
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพไม่ต้องมีกำรหมุนไปทำงใด ๆ หรือกลับหัวของลำยน  ำดิจิทัลเพ่ือท ำ
ให้ต่ำงจำกลักษณะเดิมแต่อย่ำงใด เนื่องจำกว่ำ 

- ไม่เห็นควำมจ ำเป็นจึงต้องรักษำลักษณะเดิมไว้ 
- ลำยน  ำดิจิทัลต้องมีควำมชัดเจน มองแล้วเข้ำใจง่ำย และสำมำรถจ ำได้ดี จึงไม่ควรหมุนไป

ต ำแหน่งอื่น ๆ 
- ลำยน  ำดิจิทัลจะได้ดูเป็นแบบเดียวกัน 

 
 2.7. กำรสร้ำงพื นสีขำวส ำหรับวำงลำยน  ำดิจิทัล 

พื นที่สีขำวที่จะสร้ำงเพ่ือกำรลงลำยน  ำดิจิทัลนั นเป็นลักษณะเหมือนกำรเพ่ิมพื นที่ของเอกสำร

จดหมำยเหตุประเภทภำพไว้ส ำหรับลงลำยน  ำดิจิทัล จำกผลของแบบสอบถำมแสดงให้เห็นว่ำไม่ควร

สร้ำงพื นที่สีขำวไว้ในภำพส ำหรับวำงลำยน  ำดิจิทัล เนื่องจำกว่ำ 

- ไม่เห็นจ ำเป็นต้องสร้ำงพื นที่สีขำวไว้ 
- กำรสร้ำงพื นที่สีขำวขึ นบนภำพจะเป็นกำรรบกวนลำยตำและรำยละเอียดซึ่งเป็นองค์ประกอบ

ต่ำง ๆ ของภำพ 
- พื นสีขำวจะสร้ำงผลกระทบและรบกวนรำยละเอียดต่ำง ๆ ของภำพได้ 
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 2.8. ควำมห่ำงกันระหว่ำงลำยน  ำดิจิทัลกับกรอบของภำพ 
 ควำมห่ำงกันระหว่ำงลำยน  ำดิจิทัลกับกรอบของภำพเป็นสิ่งที่ต้องมี โดยในงำนวิจัยครั งนี 
ผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพฯ ได้ให้ควำมส ำคัญในกำรมีควำมหว่ำงกันระหว่ำง    
ลำยน  ำดิจิทัลกับกรอบของภำพ เนื่องจำกว่ำ 

- เมื่อมีควำมห่ำงกันหรือช่องหว่ำงระหว่ำงลำยน  ำดิจิทัลกับกรอบของภำพจะท ำให้กำรมองเห็น
ลำยน  ำดิจิทัลชัดเจนขึ นหรือสำมำรถมองเห็นได้สะดวก 

- หำกติดกรอบเกินไปอำจท ำให้กำรมองเห็นล ำบำกหรือมองไม่เห็นโดยซ  ำหำกไม่ได้สังเกตดู 
- ควำมห่ำงกันระหว่ำงลำยน  ำดิจิทัลกับกรอบของภำพต้องมีควำมห้ำงกันที่เหมำะสม คือต้องไม่

ใกล้หรือไกลกันเกินไป ซึ่งอำจท ำให้ภำพดูไม่สวยงำม 
 
 2.9. ต ำแหน่งที่ไม่ควรลงลำยน  ำดิจิทัล 

เนื่องจำกว่ำลำยน  ำดิจิทัลต้องลงในต ำแหน่ง “ข้ำงขวำล่ำงสุด” เหมือนผลจำกแบบสอบถำม
ใน 2.4.2. ต ำแหน่งของลำยน  ำดิจิทัล ก็ตำม แต่เมื่อลำยน  ำดิจิทัลที่ต้องลงกับเอกสำรจดหมำยเหตุ
ประเภทภำพเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของสถำบัน หน่วยงำน หรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กำรน ำลำยน  ำ
ดิจิทัลไปลงในต ำแหน่งข้ำงขวำข้ำงขวำล่ำงสุด หรือต ำแหน่งอ่ืน ๆ ซึ่งอำจจะไม่สำมำรถลงได้ เพรำะ
สำรเหตุดังนี  

- ต ำแหน่งที่ไปซ้อนกับตัวอักขระต่ำง ๆ ที่จะมีผลต่อองค์ประกอบหรือข้อมูลส ำคัญ ๆ ใน
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ อำจจะอยู่ในต ำแห่งข้ำงขวำล่ำงสุดของภำพ 

- ไม่ควรอยู่ในต ำแหน่งที่ใกล้หรือใต้เท้ำของคนในพื นรูปภำพโดยเด็ดขำด 
 
3. กำรใช้งำนของเอกสำรจดหมำยเหตุ 
 3.1. ประเภทลำยน  ำดิจิทัลท่ีเลือกใช้กับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
ผลจำกแบบสอบถำมแสดงให้เห็นว่ำผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุฯ เลือกลำยน  ำดิจิทัลที่

มองเห็นเป็นทำงออกส ำหรับกำรแสดงสิทธิ์ควำมเป็นเจ้ำของ เนื่องจำกว่ำ 
- แสดงควำมเป็นเจ้ำของได้ชัดเจน 
- มีควำมสะดวกในกำรใช้งำน และสำมำรถตรวจสอบได้ 
- เวลำน ำภำพไปใช้จะได้ทรำบแหล่งที่มำของภำพได้ทันที่ว่ำมำจำกที่ไหน 

 3.2. เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ใช้ภำยในและภำยนอกหอจดหมำยเหตุ 
  3.2.1. เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ใช้ภำยนอกหอจดหมำยเหตุ 
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ต้องน ำไปใช้งำนนอกหอจดหมำยเหตุ คือ เอกสำร

จดหมำยเหตุประเภทภำพที่ลงลำยน  ำดิจิทัล เนื่องจำกว่ำ 
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- เพ่ือแสดงและสงวนลิสิทธิ์ควำมเป็นเจ้ำของข้อมูลของเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
- เมื่อเผยแพร่ออกไปภำพนอกหน่วยงำนต้องมีกำรน ำลำยน  ำดิจิทัลมำใช้เพ่ือป้องกันกำรน ำ

เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพไปใช้โดยไม่ได้รับกำรอนุญำต 
 
  3.2.2. เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ใช้ภำยในหอจดหมำยเหตุ 
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ต้องน ำไปให้บริกำร (ใช้ในหอจดหมำยเหตุ) คือ เอกสำร

จดหมำยเหตุประเภทภำพที่ไม่ลงลำยน  ำดิจิทัล เนื่องจำกว่ำ 
- เพรำะเป็นกำรใช้ภำยในหอจดหมำยเหตุ ซึ่งไม่มีกำรเผยแพร่ไปภำยนอก จึงไม่จ ำเป็นต้องลง

ลำยน  ำดิจิทัลกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
- ท ำให้องค์ประกอบทั งหมดของภำพไม่มีสิ่งใดไปบิดบังหรือรบกวน จึงสำมำรถดูได้ทุกมุมใน

ภำพอย่ำงสมบูรณ์แบบ 
 

4. ควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกรเกี่ยวกับลำยน  ำดิจิทัล  
   ทั งสอบแบบ 

 ส ำหรับควำมคิดเห็นในเรื่องลำยน  ำดิจิทัลทั งสองแบบเมื่อน ำไปใช้ก็จะมีควำมแตกต่ำงกัน
ไป ดังนี  
 4.1. ลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็น 
 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นจะมีดังนี  

- ต ำแหน่งของกำรลงลำยน  ำดิจิทัลอำจขึ นอยู่กับบริบทและลักษณะที่แตกต่ำงกันไปของ
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพนั น ๆ 

- กำรใช้ลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นจะท ำให้มีกำรไปบิดบังองค์ประกอบหรือรำยละเอียดต่ำง ๆ ใน
บำงส่วนของเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ แต่วิธีกำรนี ได้ระบุอย่ำงชัดเจนเกี่ยวกับควำม
เป็นเจ้ำของของเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพของหอจดหมำยเหตุฯ 

- เป็นกำรแสดงลิขสิทธิ์ของสถำบัน หน่วยงำน หรือเจ้ำของข้อมูลไว้ 
- เป็นกำรสร้ำงอัตลักษณ์ ควำมทรงจ ำของควำมเป็นเจ้ำของข้อมูลโดยกำรใช้ลำยน  ำดิจิทัล ซึ่ง

ท ำให้ผู้คนได้ทรำบว่ำลำยน  ำดิจิทัลที่ลงกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพเป็นของผู้ใด 
- กำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นต้องลงในต ำแหน่งที่รบกวนกับองค์ประกอบของเอกสำร

จดหมำยเหตุประเภทภำพจนมำกเกินไป และสีของลำยน  ำดิจิทัลก็จะต้องต่ำงกันกับสีของ
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพเหมือนกัน เพ่ือแสดงลิขสิทธิ์หรือข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
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 4.2. ลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็น 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นจะมีดังนี  

- เป็นทำงเลือกที่ดี เนื่องจำกบำงภำพอำจไม่มีต ำแหน่งที่เหมำะสมในกำรวำงลำยน  ำดิจิทัลที่ 
- ควรใช้ในกรณีที่เอกสำรจดหมำยเหตุไม่สำมำรถลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นได้  แต่อำจจะต้อง

ใช้ภำพนอกหน่วยงำน เพ่ือกำรเผยแพร่ ซึ่งจะช่วยในกำรป้องกันกำรละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ได้ 
- เป็นวิธีที่ค่อนข้ำงจะต้องใช้วิธีกำรที่ซับซ้อนในกำรทอดลองใช้งำน 
- วิธีกำรนี จะส่งผลท ำให้กำรแสดงลำยน  ำดิจิทัลออกมำมีควำมยุ่งยำก และซ  ำซ้อน 

 
5. สรุป 

 จำกผลของแบบสอบถำมเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุฯ ลักษณะของลำยน  ำดิจิทัลที่จะเป็น
ประโยชน์เมื่อลงกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ จะต้องเป็นดังนี  
 
ตารางที่ 11 ตำรำงย่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะของกำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นกับเอกสำรจดหมำย
เหตุประเภทภำพ 
เลข กำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
1 ลักษณะ สัญลักษณ์ อักขระ และ QR Code 

2 ขนำด 20% 
3 ควำมทึบแสง 100% 
4 ต ำแหน่ง ลักษณะของต ำแหน่งลำยน  ำดิจิทัลต้องเป็น 

“ต ำแหน่งเดียว ”และต ำแหน่งที่ต้องตั งคือ 
“ข้ำงขวำล่ำงสุด”  

5 สี ต้องเปลี่ยนให้เป็นสีที่ตรงข้ำมกันกับสีของพื น
ภำพ 

6 กำรหมุนลำยน  ำดิจิทัล ไม่จ ำเป็นต้องหมุน เพ่ือท ำให้ลำยน  ำดิจิทัล
สำมำรถเห็นแล้วเข้ำใจง่ำย 

7 กำรสร้ำงพื นสีขำวไว้ส ำหรับวำงลำยน  ำ
ดิจิทัล 

ไม่จ ำเป็นต้องสร้ำงไว้ 

8 ควำมห่ ำงกันระหว่ำงลำย  ำดิจิทั ลกับ
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 

ต้องมีควำมห่ำงกัน 

 



  

 

170 

ตำรำงที่ 11 ตำรำงย่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะของกำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นกับเอกสำรจดหมำย
เหตุประเภทภำพ (ต่อ) 
เลข กำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
9 ต ำแหน่งที่ไม่ควรลงลำยน  ำดิจิทัล - ต ำ แ ห น่ ง ที่ ซ้ อ น กั น ตั ว อั ก ข ร ะ  แ ล ะ

องค์ประกอบหรือข้อมูลส ำคัญของเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพ  

- ไม่อยู่ในต ำแหน่งที่ใกล้หรือใต้เท้ำคนในพื น
ข อ งภ ำพ  ห ำก ล ำย น  ำ ดิ จิ ทั ล นั น เป็ น
สัญลักษณ์หรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

10 เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่น ำไป 
ใช้ภำพในและภำพนอกหอจดหมำยเหตุ 

- ภำยนอกหอจดหมำยเหตุ 
- เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ลง

ลำยน  ำดิจิทัล 
- ภำยในหอจดหมำยเหตุ 

- เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพทั งไม่
ลงและลงลำยน  ำดิจิทัล  ซึ่ งสำมำรถ
ใช้ได้ทั งสองอย่ำง แต่ในควำมเป็นจริง 
ส ำหรับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภท
ภำพที่ ไม่ ได้ ล งลำยน  ำดิ จิ ทั ลจะไม่
สำมำรถน ำมำให้บริกำรได้ด้วยเด็ดขำด 

 
ควำมสัมพันธ์ในด้ำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับลำยน  ำดิจิทัล 

กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำจดหมำยเหตุประเภทภำพ แม้เป็นกำรลงลำยน  ำดิจิทัลโดยใช้
โปรแกรมส ำเร็จรูปหรือใช้เทคนิคใดเทคนิคหนึ่งเพ่ือลงลำยน  ำดิจิทัลกับเอกสำรจดหมำยเหตุประเภท
ภำพก็ตำม ก็วิธีกำรในกำรลงลำยน  ำดิจิทัลต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในด้ำนต่ำง ๆ โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่ น
ด้ำนวิทยำศำสตร์ ด้ำนจิตวิทยำ ฯลฯ 

ลำยน  ำดิจิทัลจะเก่ียวข้องกับด้ำนต่ำง ๆ ดังนี  
1. ด้ำงจิตวิทยำ 

- ลักษณะของลำยน  ำดิจิทัล 
ลำยน  ำดิจิทัลที่น ำไปลงในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพถูกตั งให้เป็นลำยน  ำดิจิทัลใน

รูปแบบสัญลักษณ์กับอักขระ เนื่องจำกว่ำกำรมองเห็นและเข้ำใจได้ง่ำยเป็นจิตวิทยำของมนุษย์ต่อกำร
จ ำน ำสิ่งใด ๆ ที่อยู่รอบตัว  
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- ต ำแหน่งของลำยน  ำดิจิทัล 
เนื่องจำกคนไทยกับประชำกรส่วนมำกบนโลกใช้วิธีกำรในกำรเขียนจำกซ้ำยไปขวำท ำให้บน

ลงล่ำง (ประเทิน มหำขันธ์, 2506) ท ำให้จิตวิทยำต่อกำรมองเห็นข้ำงซ้ำยบนสุดเป็นจุดแรก ๆ ของ
กำรมองเห็นของดวงตำมนุษย์และตำมท้ำยด้วยข้ำงขวำล่ำงสุดเป็นปัจจัยที่ส่งผลท ำให้ต ำแหน่งข้ำงล่ำง
สุดเป็นต ำแหน่งที่ท ำให้องค์ประกอบต่ำง ๆ ของภำพรับผลกระทบจนมำกเกินไป และยังท ำให้ลำยน  ำ
ดิจิทัลที่ตั งในต ำแหน่งดังกล่ำวไม่สำมำรถเด่นกว่ำองค์ประกอบของภำพอีกด้วย 

- สีของลำยน  ำดิจิทัลและควำมห่ำงกันระหว่ำงลำยน  ำดิจิทัลกับกรอบของภำพ 
พื นฐำนของกำรออกแบบศิลปะ (Element of Design) ในทุกสำขำจะมีสีเป็นส่วนประกอบที่

ส ำคัญ จึงท ำให้ศิลปินหรือนักออกแบบทุกคนต้องถนัดในกำรใช้สีเพ่ือใช้สีเป็น “ตัวกลำง” หรือ “สื่อ” 
ในกำรแสดงถึงควำมรู้สึก กำรสร้ำงสรรค์ พร้อมกันนี เพ่ือให้บรรลุถึงควำมรู้สึก อำรมณ์ ได้ดีต้องมี
ส่วนประกอบขั นพื นฐำนในด้ำนอื่น ๆ อีกด้วย เช่น เส้น รูปทรง รูปร่ำง พื นผิว ฯลฯ   

สีอ่อนกับสีเข้มจะมีผลในแง่ต่ำง ๆ ต่ออำรมณ์ ควำมรู้สึกของมนุษย์ ดังนี  
ก. ด้ำนขนำด (Size) 

สีอ่อน จะให้ควำมรู้สึกว่ำมีขนำดใหญ่ กว้ำงขวำง 
สีเข้ม จะให้ควำมรู้สึกว่ำมีขนำดเล็ก คับแคบ 

ข. ด้ำนน  ำหนัก (Weight) 
สีอ่อน สีวรรณะเย็น จะให้ควำมรู้สึกว่ำมีน  ำหนักเบำ 
สีเข้ม สีวรรณะร้อน จะให้ควำมรู้สึกว่ำมีน  ำหนักมำก 

ค. ด้ำนระยะทำง (Perspective) 
สีอ่อน จะให้ควำมรู้สึกว่ำมีระยะทำงไกลสำยตำ 
สีเข้ม จะให้ควำมรู้สึกว่ำมีระยะทำงใกล้สำยตำ 

ง. ด้ำนอุณหภูมิ (Temperature) 
สีวรรณะร้อน จะให้ควำมรู้สึกเร้ำร้อน ตื่นเต้น ไม่สบำยตำ 
สีวรรณะเย็น จะให้ควำมรู้สึกสบำย เรียบ สงบ 

จ. เรื่องควำมแข็งแรง (Wrought) 
สีตำมวัตถุในธรรมชำติ ที่มีควำมแข็งแรงอยู่ในตัวเอง หำกใช้สีตำมวัตถุในธรรมชำตินั นจะให้ควำมรู้สึก
ว่ำมีควำมแข็งแรงกว่ำสีอื่น ๆ (น. ณ. ปำกน  ำ, 2518; พงศ์ศิริ คิดดี, 2558)  

- ต ำแหน่งที่ไม่ควรลงลำยน  ำดิจิทัล 
  ศำสนำและปรัชญำที่มนุษย์ยึดถือจะช่วยให้เกิดควำมมั่นคง เพรำะท ำให้บุคคลได้จัดระบบ
ของตัวเอง มีเหตุผลและวิธีทำงท่ีท ำให้บุคคลรู้สึกปลอดภัยในกำรเผชิญกับสิ่งต่ำง  ๆ    เช่น   สงครำม 
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อำชญำกรรม น  ำท่วม แผ่นดินไหว กำรจรำจร ควำมสับสนไม่เป็นระเบียบของสังคม (Abraham H, 
1954) เช่นเดียวกันเนื่องจำกคนไทยเป็นชำวพุธที่นับถือศำสนำพุธตั งแต่นำนมำรวมกับกำรนับถือ
ศำสนำพรำหมณ์-ฮินดูมำต่อรุ่นกันท ำให้ควำมเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลำยเป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวกับคนไทยมำ
ตลอด ซึ่งควำมเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั นเปรียบเสมือนเป็นก ำลังใจในกำรใช้ชีวิตประจ ำวันของคนไทย 
(วกฤติยำ โพธิ์ทอง, 2557) จึงท ำให้ควำมเชื่อที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคำรพบูชำไม่สำมำรถน ำไปว่ำง
หรือตั งในต ำแหน่งที่ไม่เหมำะสมหรือไม่ถูกต้องได้ตำมจิตวิทยำควำมเชื่อของมนุษย์ที่นับถือสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ทั งหลำยทั งพวงที่มีในควำมเชื่อของพวกเขำ  
 

2. ด้ำนวิทยำศำสตร์ 
- ขนำดของลำยน  ำดิจิทัล 

 ขนำดสัญลักษณ์ หรือโลโก้ (Logo) ของบริษัทใหญ่ ๆ ของโลกเช่น Google และ YouTube 
ขนำดสัญลักษณ์เล็กสุดของบริษัททั งสองแนะน ำให้ใช้เมื่อมีกำรน ำสัญลักษณ์ของบริษัทไปใช้ในโลก
ออนไลน์จะอยู่ในขนำดค่ำควำมสูง 0.125 นิ ว (inch) / 3.1 mm (Google.com; Youtube.com)  
 ส ำหรับขนำดของลำยน  ำดิจิทัลที่น ำมำใช้เป็นกำรค ำนวณจำกวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์โดยกำร
ใช้เส้นทแยงมุมมำค ำนวณให้ได้ขนำดที่ต้องกำร ซึ่งในกำรตั งเกณฑ์ทั งสอง รวมทั งกำรทดลองลำยน  ำ
ดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทในครั งนี  คือขนำดของลำยน  ำดิจิทัลถูกท ำกำรค ำนวณโดย
โปรแกรม iWatermark Pro ตำมค่ำที่ผู้ใช้ได้ตั งไว้ในโปรแกรม ซึ่งขนำดลำยน  ำดิจิทัลจะอำศัยกับค่ำที่
ผู้ใช้ได้ตั งไว้เป็นเปอร์เซ็นต์ ๆ และค่ำท่ีได้ค ำนวณจำกเส้นทแยงมุม 

- ควำมทึบแสง 
 ควำมทึบแสงเป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัยส ำคัญ ๆ ที่มีผลต่อลำยน  ำดิจิทัลด้วยเช่นกัน หำกควำม
ทึบแสงบำงหรือน้อยจนเกินไปจะท ำให้กำรมองเห็นลำยน  ำดิจิทัลซึ่งเป็นตัวแทนของสถำบัน หรือ
องค์กร บริษัท ฯลฯ สำมำรถมองเห็นได้ยำก หรืออำจจะขำดในบำงส่วนหรือมองไม่เห็นก็เป็นได้หำกสี
ของลำยน  ำดิจิทัลกับพื นของภำพเป็นสีเดียวกัน 
 ส ำหรับบริษัท CAROLINAS Credit Union League ได้ตั งค่ำในควำมทึบแสงของสัญลักษณ์
บริษัทในค่ำ 100% (Carolinas Credit Union League) เพ่ือท ำให้กำรมองเห็นสัญลักษณ์สำมำรถท ำ
ได้ง่ำย และไม่ขำดส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์เม่ือไปซ่อนกับสีของพื นที่เป็นสีเดียวกัน 
 

3. กำรสร้ำงเมทำดำทำ (Metadata) 
 กำรสร้ำงเมทำดำทำ (Metadata) เป็นองค์ประกอบอีกองค์ประกอบหนึ่งของข้อมูลดิจิทัลใน
โลกออนไลน์ปัจจุบัน เมทำดำทำเป็นกำรอธิบำยข้อมูลต่ำง ๆ หรือลักษณ์ที่เป็นรำยละเอียดส ำคัญ ๆ 
ซึ่งเป็นส่วยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลใด ๆ นั น กำรอธิบำยนั นเป็นกำรพูดถึงรำยละเอียดของข้อมูลที่เป็น
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ข้อมูลหลัก ๆ หรือกลุ่มของข้อมูลซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกัน กำรสร้ำงเมทำดำทำจะช่วยสร้ำงควำมรู้ต่อ
รำยละเอียดหรือคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั น ๆ (ธันวดี, 2017) ซึ่งมีควำมจ ำเป็นมำกต่อข้อมูล
ดิจิทัลในปัจจุบัน เพรำะในบรรดำปัจจัยเหล่ำนั น กำรแสดงลิขสิทธิ์ควำมเป็นเจ้ำของที่แท้จริงก็
สำมำรถแสดงออกโดยกำรใช้เมทำดำทำเพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรช่วยได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะท่ีได้จำกงำนวิจัยครั งนี  
 1.1. เมื่ อต้องกำรศึกษำเรื่องลำยน  ำดิจิทัล กำรเก็บรวบรวมควำมรู้ ใน เรื่อง

กระบวนกำรกำรลงลำยน  ำดิจิทัลเป็นเรื่องที่ส ำคัญ ยิ่งกว่ำนี ควำมเข้ำใจคุณลักษณะเฉพำะของลำยน  ำ
ดิจิทัลทั งมองเห็นและมองไม่เห็นได้ชัดเจนจะท ำให้กำรสร้ำงแบบสอบถำมงำนวิจัยสำมำรถก้ำวหน้ำไป
ได้ง่ำย 

 1.2. ผู้วิจัยที่ต้องกำรศึกษำเรื่องลำยน  ำดิจิทัล ไม่ใช่แค่เข้ำใจในเรื่องลำยน  ำดิจิทัล
อย่ำงเดียว แต่ต้องมีควำมรู้ในเรื่องต่ำง ๆ เช่น เทคนิคกำรถ่ำยภำพ เข้ำใจในเรื่องคณิตศำสตร์
พอสมควร เข้ำใจในเรื่องทฤษฎีสี ทฤษฎีเรื่องจิตวิทยำ กำรศึกษำในเรื่องมำตรฐำนเกี่ยวกับขนำด
ของโลโก้ทั่วไป ฯลฯ เพรำะไม่ฉะนั นกำรมองเห็นประเด็นที่ต้องศึกษำจะแคบลง ไม่สำมำรถมองเห็น
ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวได้ หรืออำจท ำให้กำรวิจัยมีประเด็นที่ขำดไปเนื่องจำกไม่สำมำรถน ำข้อมูลทั งหมดมำ
รวมตัวกันได้ 

  
2. ขอเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั งต่อไป 
 2.1. กำรพัฒนำกระบวนกำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ

แบบอัตโนมัติ (Automatic Digital Watermarking) 
 2.2. กำรใช้ Metadata เพ่ือแสดงลิขสิทธิ์ควำมเป็นเจ้ำของข้อมูลดิจิทัลในโลกออก

ไลน์ปัจจุบัน 
 2.3. ควรมีกำรศึกษำในเรื่องกำรจัดต ำแหน่งใหม่ในกรณีกำรลงลำยน  ำดิจิทัลใน

ต ำแหน่งทีไ่ม่ควรลงลำยน  ำดิจิทัล และผลที่ตำมมำเม่ือมีกำรเปลี่ยนต ำแหน่งที่ได้ศึกษำไว้ 
 2.4. ควรมีกำรศึกษำในเรื่องควำมหว่ำงกันระหว่ำงลำยน  ำดิจิทัลกับกรอบ (Frame) 

ของภำพว่ำ ควรจะมีควำมห่ำงกันหรือไม่ และกรณีใดที่ลำยน  ำดิจิทัลกับกรอบ (Frame) ของภำพต้อง
หว่ำงกันและไม่ต้องห่ำงกัน 

 2.5. ควรมีกำรศึกษำเพ่ิมในเรื่องสีเหมือนกันระหว่ำงลำยน  ำดิจิทัลกับพื นของภำพ ที่
แท้จริงควรจะมีกำรเปลี่ยนสีของลำยน  ำดิจิทัลก่อนลงในต ำแหน่งที่มีสีเหมือนกันหรือไม่ หรือไม่
จ ำเป็นต้องมีกำรเปลี่ยนสีใด ๆ เนื่องจำกเหตุผลในกำรวิจัย 
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 2.6. ต้องมีกำรศึกษำเพ่ิมในเรื่องควำมทึบแสงของลำยน  ำดิจิทัลเมื่อน ำมำลงกับ
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ เนื่องจำกในบำงกรณีควำมทึบแสงเป็นตัวช่วยให้ลำยน  ำดิจิทัล
สำมำรถมองเห็นได้ง่ำยแต่ในบำงกรณีควำมทึบแสงท ำให้กำรมองเห็นลำยน  ำดิจิทัลเป็นไปได้
ยำกล ำบำก 

 2.7. ควรทีกำรศึกษำลำยน  ำดิจิทัลทั งสองแบบว่ำลำยน  ำดิจิทัลประเภทใดระหว่ำง
ลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นกับมองไม่เห็น ลำยน  ำดิจิทัลประเภทใดมีผลในแง่บวกส ำหรับเอกสำรจดหมำย
เหตุภำพ และเอกสำรดจดหมำยเหตุทั่วไป 
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ภำพผนวก ก 

รำยช่ือผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบแบบเครื่องมือวิจัย 
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รำยนำมผู้เชี่ยวชำญตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือวิจัย  
“แบบประเมินควำมเที่ยงตรง (IOC)” 

1. ชื่อ-นำมสกุล  รองศำสตรำจำรย์ ดร .ปำนใจ  ธำรทัศนวงศ์ 
ต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน รองศำสตรำจำรย์ ประจ ำภำควิชำคอมพิวเตอร์ 

   คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
วุฒิกำรศึกษำ  ปริญญำเอก Doctor of Technical Science (Computer  

    Science) 

2. ชื่อ-นำมสกุล  อ.ดร.วรำภรณ์  พูลสถิติวัฒน์ 
ต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน อำจำรย์ประจ ำภำควิชำภำษำตะวันออก 

   คณะโปรำณคดี มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
วุฒิกำรศึกษำ  ปริญญำเอก Archives and Records Management 

   University of Liverpool, United Kingdom  

3. ชื่อ-นำมสกุล  นำงสำวภำวิดำ สมวงศ์ 
ต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน นักจดหมำยเหตุช ำนำญกำร 

กลุ่มอนุรักษ์เอกสำรส ำนักจดหมำยเหตุแห่งชำติ 
 วุฒิกำรศึกษำ  ปริญญำโทกำรจัดกำรจดหมำยเหตุและสำรสนเทศมรดกทำง 

วัฒนธรรม (Archive and Cultural Heritage Information 
Management) มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

4. ชื่อ-นำมสกุล  นำยพรชัย  กุศลพลำเลิศ 
ต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 

   ส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
วุฒิกำรศึกษำ  วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) 

   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 

5. ชื่อ-นำมสกุล  นำยสมภพ  สุขดี 
ต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยยุทธศำสตร์ 

   ส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
วุฒิกำรศึกษำ  ศศ.บ. (ภำษำและวรรณคดีไทย) มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
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ภำพผนวก ข 
ผลกำรตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
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ตารางที่ 12 ผลวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมเทียงตรงของค ำถำมวิจัย (IOC) จำกผู้เชี่ยวชำญ 5 คน 
ส ำหรับ “ชุดที่ 1: แบบสอบถำมเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร” 

ข้อที่ ค ำถำมในแบบสอบถำม 
ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ ผลรวม

∑R 
ค่ำ
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ภำคที่ 1: แบบสอบถำมเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกรส ำหรับกำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็น 
1 หำกมีกำรละเมิดลิขสิทธิ์เอกสำรจดหมำย

เหตุประเภทภำพในสถำบันของคน คนจะ
ใช้วิธีกำรใดในกำรแก้ปัญหำ 
     ไม่ท ำอะไร 

แจ้งควำมให้สถำบันที่เกี่ยวข้องทรำบ 
     อ่ืน ๆ (ระบุ).......................................... 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 หำกทำงออกที่คนมีไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำ
ได้ วิธีกำรใดข้ำงล่ำงนี จะใช้เพ่ือกำรแสดง
ลิขสิทธิ์เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
     กำรใช้ลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็น (Visible 
Digital Watermark) 
     กำรใช้ Creative Commons 
     อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

3 ลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นสำมำรถแสดง
ลิขสิทธิ์ควำมเป็นเจ้ำของหรือแหล่งที่มำได้
ทันทีเมื่อพบเห็น คนเชื่อถือวิธีกำรนี ระดับ
ไหนระว่ำง 1 ถึง 5 เพรำะเหตุใด 

  1. น้อยที่สุด  
  2. น้อย 

     3. กลำง 
     4. มำก  
     5. มำกท่ีสุด 
เพรำะ .........................................................  
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ตำรำงที ่12 ผลวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมเทียงตรงของค ำถำมวิจัย (IOC) จำกผู้เชี่ยวชำญ 5 คน (ต่อ) 
ส ำหรับ “ชุดที่ 1: แบบสอบถำมเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร”  

ข้อที่ ค ำถำมในแบบสอบถำม 
ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ ผลรวม

∑R 
ค่ำ
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

4 กำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็น ควรจะเป็น
ลำยน  ำดิจิทัลในลักษณะแบบใด (ตอบได้
หลำยค ำตอบ) 
     สัญลักษณ์ (Logo) 
     อักขระ 
     QR Code 
     อ่ืน ๆ (ระบุ) ......................................... 
(ในข้อที่  4 กรณี เลื อก QR Code หรือ   
อ่ืน ๆ ให้คนข้ำมไปตอบค ำถำมที่ 6 ส่วน
กรณี มกำรเลื อกทั งเป็ น  อักขระ หรือ
สัญลักษณ์อีกด้วย โปรถคนตอบค ำถำมที่ 5 
ต่อ) 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

5 ลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นเมื่อลงกับเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพควรอยู่ ใน
ลักษณะอย่ำงไร )ตอบได้หลำยค ำตอบ(  
     สัญลักษณ์ (Logo)  +อักขระ 
     อักขระ+ สัญลักษณ์ (Logo) 
     สัญลักษณ์ (Logo) 
     + อักขระ 
     อักขระ 
     + สัญลักษณ์ (Logo) 
     เครื่องหมำย (Logo) 
     อักขระ 
 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 



  

 

187 
 
ตำรำงที ่12 ผลวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมเทียงตรงของค ำถำมวิจัย (IOC) จำกผู้เชี่ยวชำญ 5 คน (ต่อ) 
ส ำหรับ “ชุดที่ 1: แบบสอบถำมเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร”  

ข้อที่ ค ำถำมในแบบสอบถำม 
ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ ผลรวม

∑R 
ค่ำ
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

6 ส ำหรับคนขนำด (Size) ของลำยน  ำดิจิทัล 
ควรจะมีค่ำกี่เปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งภำพทั งใน
แบบแนวตั งและแบบแนวนอน เพรำะแหตุ
ใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

เพ่ือหำค่ำที่เป็นขนำดลำยน  ำ
ดิจิทัล ผู้วิจัยต้องใช้เส้นทแยงมุมในกำร
ค ำนวนให้ค่ำที่น ำมำใช้สำมำรถเชื่อถือ
ได้และสำมำรถน ำไปใช้งำนได้ทุกขนำด
ลำยน  ำดิจิทัลที่ต้องกำรลงกับเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพ 

เนื่องจำกภำพตัวอย่ำงมีขนำด 
15 cm x 10 cm ท ำให้กำรหำค่ำ X 
(ขนำดลำยน  ำดิจิทัล ) เป็นค่ำที่ ต้อง
ค ำนวณ 

ตำมสูตรคือ 
x= A2+B2  

x= √𝐴2 + 𝐵2 

x= √152 + 102 

x= √225 +  100 
x= 18.027 

ฉะนั น  x = 18.027 ซึ่ ง เป็ น 
100% ที่ เป็ นค่ ำของเส้นทแยงมุมที่
ผู้ วิจั ยต้องกำรค ำนวณ  และในกำร
ก ำหนดขนำดลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพให้มีขนำด 
10% 20% หรือขนำด อ่ืน ๆ ต้องตำม

สูตรคือ     
18.027 × 10

100
 = 1.8027 
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ตำรำงที ่12 ผลวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมเทียงตรงของค ำถำมวิจัย (IOC) จำกผู้เชี่ยวชำญ 5 คน (ต่อ) 
ส ำหรับ “ชุดที่ 1: แบบสอบถำมเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร” 

ข้อที่ ค ำถำมในแบบสอบถำม 
ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ ผลรวม

∑R 
ค่ำ
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

  
ขนำดของลำยน  ำดิจิทัลส ำหรับภำพแบบ

แนวตั ง 

- ขนำดของลำยน  ำดิจิทัลในแบบแนวตั ง 
คือ  .............................................% 

เพรำะ .......................................................  
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ตำรำงที ่12 ผลวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมเทียงตรงของค ำถำมวิจัย (IOC) จำกผู้เชี่ยวชำญ 5 คน (ต่อ) 
ส ำหรับ “ชุดที่ 1: แบบสอบถำมเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร” 

ข้อที่ ค ำถำมในแบบสอบถำม 
ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ ผลรวม

∑R 
ค่ำ
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

 ขนำดของลำยน  ำดิจิทัลส ำหรับภำพแบบ
แนวนอน 

- ขนำดของลำยน  ำดิจิทัลในแบบแนวนอน 
คือ  .............................................% 

เพรำะ .......................................................  

        

7 ควำมทึบแสง (Opacity) ของลำยน  ำดิจิทัล
ควรอยู่ในระดับเปอร์เซ็นต์เท่ำไร เพรำะ
เหตุใด 

เพรำะ ........................................................ 

 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 



  

 

190 
ตำรำงที ่12 ผลวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมเทียงตรงของค ำถำมวิจัย (IOC) จำกผู้เชี่ยวชำญ 5 คน (ต่อ) 
ส ำหรับ “ชุดที่ 1: แบบสอบถำมเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร” 

ข้อที่ ค ำถำมในแบบสอบถำม 
ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ ผลรวม

∑R 
ค่ำ
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

8 กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำย
เหตุประเภทภำพควรลงในแบบต ำแหน่ง
เดียวหรือแบบหลำยต ำแหน่ง เพรำะเหตุใด 
     ต ำแหน่งเดี่ยว (ไม่ต้องตอบค ำถำมที่ 
10) 
     หลำยต ำแหน่ง (ข้ำมไปค ำถำมที่ 10)
เพรำะ......................................................... 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

9 กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำย
เหตุประเภทภำพแบบต ำแหน่งเดียวควรลง
ในต ำแหน่งใด (โปรถวงกลมเบอร์ที่ คน
เลือก) เพรำะเหตุใด 

1 2 3 
4 5 6 
7 8 9 

เพรำะ .........................................................  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

10 กำรลงลำยน  ำดิจิทัลแบบหลำยต ำแหน่ง
ควรอยู่ในลักษณะแบบใด เพรำะเหตุใด 

(ภำพตัวอย่ำงของกำรลงลำยน  ำดิจิทัลแบบ
หลำยต ำแหน่ง) 

 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ตำรำงที ่12 ผลวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมเทียงตรงของค ำถำมวิจัย (IOC) จำกผู้เชี่ยวชำญ 5 คน (ต่อ) 
ส ำหรับ “ชุดที่ 1: แบบสอบถำมเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร” 

ข้อที่ ค ำถำมในแบบสอบถำม 
ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ ผลรวม

∑R 
ค่ำ
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

 ลักษณะของลำยน  ำดิจิทัลหลำยต ำแหน่ง : 
....................................................................
.................................................................... 
เพรำะ ............................................ ............ 

        

11 สีของลำยน  ำดิจิทัลกับพื นของภำพเป็นสี
เดียวกัน ควรจะใช้วิธีกำรแก้ไขอย่ำงไร 

)ตอบได้หลำยค ำตอบ(  
    วำงในต ำแหน่งที่ก ำหนดไว้แต่เปลี่ยนสี 
    ของลำยน  ำดิจิทัลให้ตรงข้ำมกันพื นภำพ 
    วำงในต ำแหน่งอ่ืนที่มีสีของลำยน  ำ 
    ดิจิทัลกับสีของพื นภำพตรงข้ำมกัน 
    ใส่ครอบลำยน  ำดิจิทัลให้มีสีตรงข้ำมกัน 
    กับสีของพื นภำพ 
    อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ...........................................  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

12 ควรจะมีกำรหมุนลำยน  ำดิจิทัลให้ต่ำงจำก
ลักษณะเดิม เช่น หมุนไปข้ำงขวำ ข้ำงซ้ำย 
หรือท ำกำรกลับหัว ฯลฯ หรือไหม เพรำะ
เหตุใด 

  ไม่ต้องหมุนไปต ำแหน่งใด ๆ  
    ต้ อ งห มุ น ไป ต ำแห น่ ง  (โป รถ ระบุ
ต ำแหน่ง) 

  ขวำ 
    ซ้ำย 
    กลับหัว 

เพรำะ ........................................................  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 
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ตำรำงที ่12 ผลวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมเทียงตรงของค ำถำมวิจัย (IOC) จำกผู้เชี่ยวชำญ 5 คน (ต่อ) 
ส ำหรับ “ชุดที่ 1: แบบสอบถำมเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร” 

ข้อที่ ค ำถำมในแบบสอบถำม 
ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ ผลรวม

∑R 
ค่ำ
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

13 ควรมีกำรสร้ำงพื นที่สีขำวเพ่ือเป็นพื นที่ว่ำง
ส ำหรับลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นหรือไหม 
และเพรำะเหตุใด 

  ควรสร้ำงพื นที่สีขำวไว้ 
    ไม่ควรสร้ำงพื นที่สีขำวไว้ 
เพรำะ ........................................................  
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

14 ลำยน  ำดิจิทัลควรจะมีควำมห่ำงกันหรือมี
ช่องว่ำงระหว่ำงกันกับกรอบ  (Frame) 
หรือไหม 
    ควรมี ค วำมห่ ำงกันหรือมี ช่ อ งว่ ำ ง
ระหว่ำงกัน 
    ไม่ควรมีควำมห่ำงกันหรือมีช่องว่ำง
ระหว่ำงกัน 
เพรำะ ........................................................  
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

15 กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำย
เหตุประเภทภำพโดยใช้สัญลักษณ์ซึ่งเป็น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของ
สถำบันไม่ควรอยู่ในต ำแหน่งใด 
    ใกล้หรือใต้เท้ำของคนในพื นรูปภำพ 
    ไม่ควรอยู่ในต ำแหน่งซ้อนกับตัวอักขระ 
    ต่ำง ๆ ที่จะมีผลต่อเครื่องหมำยลำยน  ำ 
    ดิจิทัล 
    อ่ืน ๆ )ระบุ(  ..........................................  
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 



  

 

193 
ตำรำงที ่12 ผลวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมเทียงตรงของค ำถำมวิจัย (IOC) จำกผู้เชี่ยวชำญ 5 คน (ต่อ) 
ส ำหรับ “ชุดที่ 1: แบบสอบถำมเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร” 

ข้อที่ ค ำถำมในแบบสอบถำม 
ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ ผลรวม

∑R 
ค่ำ
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ภำคที่ 2: แบบสอบถำมเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกรส ำหรับกำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็น 
16 ข้อจ ำกัดของลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็น 

( Invisible Digital Watermark)  คื อ ไ ม่
สำมำรถบ่งบอกถึงควำมเป็นเจ้ำของข้อมูล
ได้ทันที ต้องกู้คืนข้อมูลที่ได้ลงไว้เพ่ือแสดง
สิทธิ์  ฯลฯ จึ งท ำให้ มีผลใด ๆ ต่อหอ -     
จดมหำยหตุเพ่ือท ำกำรแสดงสิขสิทธิ์หรือ
ไหม เพรำะเหตุใด 
     ไม่มีผลใด ๆ          
     มีผล 
เพรำะ ........................................................  
 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

17 กำรแสดงลิขสิทธิ์ควำมเป็นเจ้ำของหรือ
แหล่งที่มำของข้อมูลภำพโดยใช้วิธีกำรกำร
ลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็นสำมำรถสร้ำง
ควำมเชื่อถือในระดับใดในระว่ำง 1 ถึง 5 
เพรำะเหตุใด 
     1. น้อยที่สุด 
     2. น้อย 
     3. กลำง 
     4. มำก 
     5. มำกท่ีสุด 
เพรำะ ........................................................  

 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

 



  

 

194 
ตำรำงที ่12 ผลวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมเทียงตรงของค ำถำมวิจัย (IOC) จำกผู้เชี่ยวชำญ 5 คน (ต่อ) 
ส ำหรับ “ชุดที่ 1: แบบสอบถำมเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร” 

ข้อที่ ค ำถำมในแบบสอบถำม 
ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ ผลรวม

∑R 
ค่ำ
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

18 ลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็นควรมีลักษณะ
อย่ำงไรเมื่อลงในเอกสำรจดหมำยเหตุ
ประเภทภำพ )ตอบได้หลำยค ำตอบ(  
     สัญลักษณ ์(Logo) 
     QR Code  
     URL 
     อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

19 หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกรจะ
เลือกใช้ลำยน  ำดิจิทัลประเภทใดเพ่ือแสดง
ลิขสิทธิ์เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
เพรำะเหตุใด 
     ล ำยน  ำดิ จิ ทั ลที่ ม อ งเห็ น  (Visible  
Digital Watermark)  
     ลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็น (Invisible 
Digital Watermark) 
เพรำะ .........................................................  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

20 เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ลง 
ลำยน  ำดิ จิทั ลและไม่ลงลำยน  ำดิ จิทั ล 
ประเภทใดควรใช้งำนนอกหอจดหมำยเหตุ
และประเภทใดควรใช้ในหอจดหมำยเหตุ
เพ่ือให้บริกำร เพรำะเหตุใด 
- เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ลง
ลำยน  ำดิจิทัล 
     ใช้งำน )ใช้นอกหอจดหมำยเหตุ(  
     ให้บริกำร )ใช้ในหอจดหมำยเหตุ(  
เพรำะ .........................................................  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 



  

 

195 
ตำรำงที ่12 ผลวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมเทียงตรงของค ำถำมวิจัย (IOC) จำกผู้เชี่ยวชำญ 5 คน (ต่อ) 
ส ำหรับ “ชุดที่ 1: แบบสอบถำมเจ้ำหน้ำที่หอจดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร” 

ข้อที่ ค ำถำมในแบบสอบถำม 
ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ ผลรวม

∑R 
ค่ำ
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

 - เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ไม่ลง
ลำยน  ำดิจิทัล 
     ใช้งำน )ใช้นอกหอจดหมำยเหตุ(  
     ให้บริกำร )ใช้ในหอจดหมำยเหตุ(  
เพรำะ .........................................................  

        

21 ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม/เสนอแนะอ่ืน ๆ ในกำร
พัฒนำกระบวนกำรลงลำยน  ำดิจิทัลใน
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 

- กำรใช้ลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็น 
(Visible Digital Watemark) 

....................................................................

.................................................................... 
- กำรใช้ลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็น 

(Invisible Digital Watermarki) 
....................................................................
.................................................................... 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

ค่ำเฉลี่ยรวม 1.00 สอดคล้อง 
 
 

จบแบบสอบถำมชุดที่ 1 ในค ำถำมจ ำนวน 21 ค ำถำม 
ขอขอบคุณท่ีคนช่วยตอบแบบสอบถำม 

 
 



  

 

196 
ตารางที่ 13 ผลวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมเทียงตรงของค ำถำมวิจัย (IOC) จำกผู้เชี่ยวชำญ 5 คน 
ส ำหรับ “ชุดที่ 2: แบบสอบถำมผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ ณ หอจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร” 

ข้อที่ ค ำถำมในแบบสอบถำม 
ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ ผลรวม

∑R 
ค่ำ
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ตอนที่ 1  :ข้อมูลเบื องต้นของผู้ตอบแบบสอบถำม  
1 ข้อมูลสถำนะของผู้ใช้บริกำรเอกสำร

จดหมำยเหตุประเภทภำพ 
     บุคลำกรภำยใน      บุคลำกรภำยนอก 
             นักเรียน   
             นักศึกษำ 
             อำจำรย์ 
             ข้ำรำชกำร/พนักงำน 
             อ่ืน ๆ (ระบุ) .............................. 
 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 ระดับกำรศึกษำปัจจุบันของคน 
     ปริญญำตรี 
     ปริญญำโท 
     ปริญญำเอก 
     อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................ 
 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

3 ระดับของกำรเข้ำมำใช้บริกำรเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพ 
     บ่อยครั ง 
     มำในเวลำต้องกำรข้อมูล 
     อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................ 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

 
 



  

 

197 
ตำรำงที ่13 ผลวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมเทียงตรงของค ำถำมวิจัย (IOC) จำกผู้เชี่ยวชำญ 5 คน (ต่อ) 
ส ำหรับ “ชุดที่ 2: แบบสอบถำมผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ ณ หอจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร” 

ข้อที่ ค ำถำมในแบบสอบถำม 
ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ ผลรวม

∑R 
ค่ำ
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ตอนที่ 2  :แบบสอบถำมผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่หอขดหมำยเหตุมหำวิทยำลัยศิลปำกร  
4 กำรใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภท

ภำพของคนเพ่ือประสงค์ใด 
     เพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัย 
     เพ่ือใช้ในกำรอ้ำงอิงหรือเป็น 
     ภำพประกอบ 
     เพ่ือเป็นของที่ระลึกในงำนหรือ 
     กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภำพ 
     อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

5 หำกมีกำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นเพ่ือ
แสดงลิขสิทธิ์ของข้อมูลเอกสำรจดหมำย
เหตุประเภทภำพ จะมีผลใด ๆ ต่อกำรใช้
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพของคน
หรือไหม เพรำะเหตุใด 
     มี 
     ไม่มี 
เพรำะ .........................................................  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

6 หำกมีกำรละเมิดลิขสิทธิ์เอกสำรจดหมำย
เหตุประเภทภำพเกิดขึ น ในเมื่อคนเป็นส่วน
หนึ่ งของหอจดหมำยเหตุด้วย คนจะใช้
วิธีกำรใดในกำรแก้ปัญหำ 
     ไม่ท ำอะไร 

แจ้งควำมให้สถำบันที่เกี่ยวข้องทรำบ 
     อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

 
 



  

 

198 
ตำรำงที ่13 ผลวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมเทียงตรงของค ำถำมวิจัย (IOC) จำกผู้เชี่ยวชำญ 5 คน (ต่อ) 
ส ำหรับ “ชุดที่ 2: แบบสอบถำมผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ ณ หอจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร” 

ข้อที่ ค ำถำมในแบบสอบถำม 
ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ ผลรวม

∑R 
ค่ำ
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

7 หำกทำงออกที่คนมีไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำ
ได้ วิธีกำรใดข้ำงล่ำงนี จะใช้เพ่ือกำรแสดง
ลิขสิทธิ์เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 
     กำรใช้ลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็น (Visible 
Digital Watermark) 
     กำรใช้ Creative Commons 
     อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................ 
 
 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

8 ลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นสำมำรถแสดง
ลิขสิทธิ์ควำมเป็นเจ้ำของหรือแหล่งที่มำได้
ทันทีเมื่อพบเห็น คนเชื่อถือวิธีกำรนี ระดับ
ไหนระว่ำง 1 ถึง 5 เพรำะเหตุใด 
     1. น้อยที่สุด 
     2. น้อย 
     3. กลำง 
     4. มำก  
     5. มำกที่สุด 
เพรำะ .........................................................  
 
 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

 
 
 



  

 

199 
ตำรำงที ่13 ผลวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมเทียงตรงของค ำถำมวิจัย (IOC) จำกผู้เชี่ยวชำญ 5 คน (ต่อ) 
ส ำหรับ “ชุดที่ 2: แบบสอบถำมผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ ณ หอจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร” 

ข้อที่ ค ำถำมในแบบสอบถำม 
ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ ผลรวม

∑R 
ค่ำ
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

9 กำรลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นควรจะเป็น
ลำยน  ำดิจิทัลในลักษณะแบบใด (ตอบได้
หลำยค ำตอบ) 
     สัญลักษณ์ (Logo) 
     อักขระ 
     QR Code  
     อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................ 
(ในข้อที่ 9 กรณี QR Code  หรืออ่ืน ๆ ให้
คนข้ำมไปตอบค ำถำมที่ 11 ส่วนกรณีมีกำร
เลือกทั งเป็น อักขระ หรือสัญลักษณ์ อีก
ด้วย โปรถคนตอบค ำถำมข้อที่ 10 ต่อ) 
 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

10 ลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นเมื่อลงกับเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพควรอยู่ ใน
ลักษณะอย่ำงไร )ตอบได้หลำยค ำตอบ(  
     สัญลักษณ์ (Logo) + อักขระ 
     อักขระ + สัญลักษณ์ (Logo) 
     สัญลักษณ์ (Logo) 
     + อักขระ  
     อักขระ 
     + สัญลักษณ์ (Logo) 
     สัญลักษณ ์(Logo) 
     อักขระ 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

 



  

 

200 
ตำรำงที ่13 ผลวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมเทียงตรงของค ำถำมวิจัย (IOC) จำกผู้เชี่ยวชำญ 5 คน (ต่อ) 
ส ำหรับ “ชุดที่ 2: แบบสอบถำมผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ ณ หอจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร” 

ข้อที่ ค ำถำมในแบบสอบถำม 
ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ ผลรวม

∑R 
ค่ำ
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

11 ส ำหรับคนขนำด (Size) ของลำยน  ำดิจิทัล
ควรจะมีค่ำกี่เปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งภำพทั งใน
แบบแนวตั งและแบบแนวนอน เพรำะแหตุ
ใด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

เพ่ือหำค่ำที่เป็นขนำดลำยน  ำ
ดิจิทัล ผู้วิจัยต้องใช้เส้นทแยงมุมในกำร
ค ำนวนให้ค่ำที่น ำมำใช้สำมำรถเชื่อถือ
ได้และสำมำรถน ำไปใช้งำนได้ทุกขนำด
ลำยน  ำดิจิทัลที่ต้องกำรลงกับเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพ 

เนื่องจำกภำพตัวอย่ำงมีขนำด 
15 cm x 10 cm ท ำให้กำรหำค่ำ X 
(ขนำดลำยน  ำดิจิทัล ) เป็นค่ำที่ ต้อง
ค ำนวณ 

ตำมสูตรคือ 
x= A2+B2  

x= √𝐴2 + 𝐵2 

x= √152 + 102 

x= √225 +  100 
x= 18.027 

ฉะนั น  x = 18.027 ซึ่ ง เป็ น 
100% ที่ เป็ นค่ ำของเส้นทแยงมุมที่
ผู้ วิจั ยต้องกำรค ำนวณ  และในกำร
ก ำหนดขนำดลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำร
จดหมำยเหตุประเภทภำพให้มีขนำด 
10% 20% หรือขนำด อ่ืน ๆ ต้องตำม

สูตรคือ     
18.027 × 10

100
 = 1.8027 



  

 

201 
ตำรำงที ่13 ผลวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมเทียงตรงของค ำถำมวิจัย (IOC) จำกผู้เชี่ยวชำญ 5 คน (ต่อ) 
ส ำหรับ “ชุดที่ 2: แบบสอบถำมผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ ณ หอจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร” 

ข้อที่ ค ำถำมในแบบสอบถำม 
ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ ผลรวม

∑R 
ค่ำ
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

  
 

ขนำดของลำยน  ำดิจิทัลส ำหรับภำพแบบ
แนวตั ง 

- ขนำดของลำยน  ำดิจิทัลในแบบแนวตั ง 
คือ  .............................................% 

เพรำะ .......................................................  
 
 
 
 

 
 

        



  

 

202 
ตำรำงที ่13 ผลวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมเทียงตรงของค ำถำมวิจัย (IOC) จำกผู้เชี่ยวชำญ 5 คน (ต่อ) 
ส ำหรับ “ชุดที่ 2: แบบสอบถำมผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ ณ หอจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร” 

ข้อที่ ค ำถำมในแบบสอบถำม 
ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ ผลรวม

∑R 
ค่ำ
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

 ขนำดของลำยน  ำดิจิทัลส ำหรับภำพแบบ
แนวนอน 

- ขนำดของลำยน  ำดิจิทัลในแบบแนวนอน 
คือ  .............................................% 

เพรำะ .......................................................  
 

        

12 ควำมทึบแสง (Opacity) ของลำยน  ำดิจิทัล
ควรอยู่ในระดับเปอร์เซ็นต์เท่ำไร เพรำะ
เหตุใด 

เพรำะ ........................................................ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 



  

 

203 
ตำรำงที ่13 ผลวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมเทียงตรงของค ำถำมวิจัย (IOC) จำกผู้เชี่ยวชำญ 5 คน (ต่อ) 
ส ำหรับ “ชุดที่ 2: แบบสอบถำมผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ ณ หอจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร” 

ข้อที่ ค ำถำมในแบบสอบถำม 
ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ ผลรวม

∑R 
ค่ำ
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

13 กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำย
เหตุประเภทภำพควรลงในแบบต ำแหน่ง
เดียวหรือแบบหลำยต ำแหน่ง เพรำะเหตุใด 
     ต ำแหน่งเดี่ยว (ไม่ต้องตอบค ำถำมที่ 
15)  
     หลำยต ำแหน่ง (ข้ำมไปค ำถำมท่ี 15) 
เพรำะ .........................................................  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

14 กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำย
เหตุประเภทภำพแบบต ำแหน่งเดียวควรลง
ในต ำแหน่งใด (โปรถวงกลมเอบร์ที่ คน
เลือก) เพรำะเหตุใด 

1 2 3 
4 5 6 
7 8 9 

เพรำะ .........................................................  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

15 กำรลงลำยน  ำดิจิทัลแบบหลำยต ำแหน่ง
ควรอยู่ในลักษณะแบบใด เพรำะเหตุใด 

(ภำพตัวอย่ำงของกำรลงลำยน  ำดิจิทัล
หลำยต ำแหน่ง) 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 



  

 

204 
ตำรำงที ่13 ผลวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมเทียงตรงของค ำถำมวิจัย (IOC) จำกผู้เชี่ยวชำญ 5 คน (ต่อ) 
ส ำหรับ “ชุดที่ 2: แบบสอบถำมผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ ณ หอจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร” 

ข้อที่ ค ำถำมในแบบสอบถำม 
ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ ผลรวม

∑R 
ค่ำ
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

 ลักษณะของลำยน  ำหลำยต ำแหน่ง: ........... 
....................................................................   

เพรำะ ........................................................  

        

16 สีของลำยน  ำดิจิทัลกับพื นของภำพเป็นสี
เดียวกัน ควรจะใช้วิธีกำรแก้ไขอย่ำงไร 

)ตอบได้หลำยค ำตอบ(  
     วำงในต ำแหน่งที่ก ำหนดไว้แต่เปลี่ยนสี 
     ของลำยน  ำดิจิทัลให้ตรงข้ำมกันพื น 
     ภำพ 
     วำงในต ำแหน่งอ่ืนที่มีสีของลำยน  ำ 
     ดิจิทัลกับสีของพื นภำพตรงข้ำมกัน 
     ใส่ครอบลำยน  ำดิจิทัลให้มีสีตรงข้ำมกัน 
     กับสีของพื นภำพ 
     อ่ืน ๆ (ระบ)ุ ........................................  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

17 ควรจะมีกำรหมุนลำยน  ำดิจิทัลให้ต่ำงจำก
ลักษณะเดิม เช่น หมุนไปข้ำงขวำ ข้ำงซ้ำย 
หรือท ำกำรกลับหัว ฯลฯ หรือไหม เพรำะ
เหตุใด 
     ไม่ต้องหมุนไปต ำแหน่งใด ๆ  
     ต้ อ งห มุ น ไป ต ำ แ ห น่ ง  (ข อ เลื อ ก
ต ำแหน่งตำมทีค่นต้องกำรตอบ) 

    ขวำ 
     ซ้ำย 
     กลับหัว 

เพรำะ ........................................................  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

 



  

 

205 
ตำรำงที ่13 ผลวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมเทียงตรงของค ำถำมวิจัย (IOC) จำกผู้เชี่ยวชำญ 5 คน (ต่อ) 
ส ำหรับ “ชุดที่ 2: แบบสอบถำมผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ ณ หอจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร” 

ข้อที่ ค ำถำมในแบบสอบถำม 
ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ ผลรวม

∑R 
ค่ำ
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

18 ควรมีกำรสร้ำงพื นที่สีขำวเพ่ือเป็นพื นที่ว่ำง
ส ำหรับลงลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็นหรือไหม 
และเพรำะเหตุใด 
     ควรสร้ำงพื นที่สีขำวไว้ 
     ไม่ควรสร้ำงพื นที่สีขำวไว้ 
เพรำะ ........................................................  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

19 ลำยน  ำดิจิทัลควรจะมีควำมห่ำงกันหรือมี
ช่องว่ำงระหว่ำงกันกับกรอบ (Frame) ของ
ภำพหรือไหม เพรำะเหตุใด 
     ควรมีควำมห่ำงกันหรือมีช่องว่ำง 
     ระหว่ำงกัน 
     ไม่ควรมีควำมห่ำงกันหรือมีช่องว่ำง 
     ระหว่ำงกัน 
เพรำะ ........................................................  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

20 กำรลงลำยน  ำดิจิทัลในเอกสำรจดหมำย
เหตุประเภทภำพโดยใช้สัญลักษณ์ซึ่งเป็น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของ
สถำบันไม่ควรอยู่ในต ำแหน่งใด 
     ใกล้หรือใต้เท้ำของคนในพื นรูปภำพ 
     ไม่ควรอยู่ในต ำแหน่งซ้อนกับตัวอักขระ 
     ต่ำง ๆ ที่จะมีผลต่อเครื่องหมำยลำยน  ำ 
     ดิจิทัล 
     อ่ืน ๆ )ระบุ(  ........................................  
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

 
 



  

 

206 
ตำรำงที ่13 ผลวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมเทียงตรงของค ำถำมวิจัย (IOC) จำกผู้เชี่ยวชำญ 5 คน (ต่อ) 
ส ำหรับ “ชุดที่ 2: แบบสอบถำมผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ ณ หอจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร” 

ข้อที่ ค ำถำมในแบบสอบถำม 
ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ ผลรวม

∑R 
ค่ำ
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

21 เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ลงลำย
น  ำดิจิทัลและไม่ลงลำยน  ำดิจิทัล ประเภท
ใดควรใช้งำนนอกหอจดหมำยเหตุและ
ประเภทใดควรใช้ในหอจดหมำยเหตุเพ่ือให้
บริกำร เพรำะเหตุใด 

- เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ลง
ลำยน  ำดิจิทัล 
     ใช้งำน )ใช้นอกหอจดหมำยเหตุ(  
     ให้บริกำร (ใช้ในหอจดหมำยเหตุ) 
เพรำะ .........................................................  

- เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพที่ไม่ลง
ลำยน  ำดิจิทัล 
     ใช้งำน )ใช้นอกหอจดหมำยเหตุ(  
     ให้บริกำร )ใช้ในหอจดหมำยเหตุ(  
เพรำะ .........................................................  
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

22 ข้อคิดเห็ฯเพ่ิมเติม/เสนอแนะอ่ืน ๆ ในกำร
พัฒนำกระบวนกำรลงลำยน  ำดิจิทัลใน
เอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ 

- กำรใช้ลำยน  ำดิจิทัลที่มองเห็น 
(Visible Digital Watermark) 

....................................................................

.................................................................... 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 สอดคล้อง 

 
 



  

 

207 
 

ตำรำงที ่13 ผลวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมเทียงตรงของค ำถำมวิจัย (IOC) จำกผู้เชี่ยวชำญ 5 คน (ต่อ) 
ส ำหรับ “ชุดที่ 2: แบบสอบถำมผู้ใช้บริกำรเอกสำรจดหมำยเหตุประเภทภำพ ณ หอจดหมำยเหตุ
มหำวิทยำลัยศิลปำกร” 

ข้อที่ ค ำถำมในแบบสอบถำม 
ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ ผลรวม

∑R 
ค่ำ
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

 - กำรใช้ลำยน  ำดิจิทัลที่มองไม่เห็น 
(Invisible Digital Watermark) 

....................................................................

.................................................................... 

        

ค่ำเฉลี่ยรวม 1.00 สอดคล้อง 
 
 

จบแบบสอบถำมชุดที่ 2 ในค ำถำมจ ำนวน 22 ค ำถำม 
ขอขอบคุณท่ีคนช่วยตอบแบบสอบถำม 



  

 

208 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพผนวก ค 

ตัวอย่ำงหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชำญประเมินเครื่องมือวิจัย 
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212 
 

 
 



  

 

213 
 

 
 



  

 

214 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพผนวก ง 
โปรแกรมลงลำยน  ำดิจิทัล iWatermark Pro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

215 

 
ภำพที่ 81 สัญลักษณ์ของโปรแกรมส ำเร็จรูป iWatermark Pro 

 
 
 

 
ภำพที่ 82 หน้ำจรปฏิบัติงำนของโปรแกรมส ำเร็จรูป iWatermark Pro 

 
 
 



  

 

216 

 
ภำพที่ 83 หน้ำที่งำนของโปรแกรมส ำเร็จรูป iWatermark Pro 

 

 
ภำพที่ 84 หน้ำส ำหรับกำรตั งค่ำในโปรแกรมลงลำยน  ำดิจิทัล iWatermark Pro



  

 

217 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพผนวก จ 
สถิติกำรบริกำรทำงวิชำกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

218 
ภำพที่ 85 สถิติกำรบริกำรทำงวิชำกำร 

 
 

 

 



  

 

219 
ภำพที่ 85 สถิติกำรบริกำรทำงวิชำกำร (ต่อ) 

 
 



 
 

 

ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล วาต บุญจันถุนา (VAT BUNCHANTHONA) 
วัน เดือน ปี เกิด 11 June 1992 
สถานที่เกิด Steung Meanchey District, Meanchey Commune, Phnom Penh, 

Cambodia 
วุฒิการศึกษา ค.ศ. 2011 ส้าเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนชาศีมสามัคคี 
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