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 งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อนําเสนอวิธีการจัดการควบคุมอุปกรณในบานหรือในสํานักงาน

ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) ดวยโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยทําการติดตอโดยตรงไปยัง

อุปกรณท่ีตองการควบคุม ในเครือขายไรสายความมั่นคงของขอมูลเปนปญหาสําคัญ ในงานวิจัยนี้

จึงไดเสนอโปรโตคอลที่มีการรักษาความมั่นคงของระบบที่มีการยืนยันบุคคล การตรวจสอบสิทธิ์ใน

การจัดการควบคุมอุปกรณ การปองกันการปฎิเสธการสงและรับขอมูลดวยการทําลายเซ็นอิเล็กทรอนิก 

และการดํารงไวซ่ึงความมั่นคงของขอมูลที่ใชในการติดตอสื่อสารเชน การสงกุญแจตาง ๆ จะใช

อัลกอริทึมการเขารหัสลับแบบกุญแจอสมมาตร สวนการสงคําสั่งระหวางอุปกรณกับ

โทรศัพทเคลื่อนที่จะใชอัลกอริทึมการเขารหัสลับแบบกุญแจสมมาตร และเพื่อใหการเขารหัสลับ

บนโทรศัพทเคลื่อนที่ดวยกุญแจอสมมาตรสามารถทําไดอยางรวดเร็วงานวิจัยนี้จึงไดนําหลักการ 

Truncated Polynomials มาใชในการควบคุมจัดการอุปกรณ ในงานวิจัยนี้ไดใชโปรโตคอล Simple 

Network Management Protocol (SNMP) ท่ีมีการนําเทคโนโลยี Extensible Markup Language 

(XML) ซ่ึงเปนมาตรฐานในการสงขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ต มาประยุกตใชท้ังในสวนขอมูล

สําหรับการจัดการ (Management Information Base; MIB) และในสวนการสงขอมูลใหทําได

สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการทดลองพบวาความเร็วในการติดตอระหวาง

โทรศัพทเคลื่อนที่กับอุปกรณท่ีตองการควบคุมสามารถทําไดดวยความเร็วที่สามารถนําไป

ประยุกตใชไดจริง 



ABSTRACT 

 

Title of Thesis The Management of Equipments Through Internet System by 

Mobile Phones 

Author Arnon Phongrusamepane 

Degree Master of Science (Computer Science) 

Year 2008 

 

 

  The objective of this research is to present a method for managing equipments 

in homes or offices through internet systems by mobile phones. It is direct connection 

to the controlled instruments. To solve security problems in wireless network, in this 

research  propose  a  protocol  which  handles  authentication,  non-repudiation,  data 

integrity, secrecy of session keys by asymmetric-key algorithm. As command sending 

between  managed  equipments  and  mobile  phone,  symmetric-key  algorithm  is  used. 

Moreover,  truncated  polynomials  principle  is  introduced  to  entrance  to  encrypt 

quickly  in  mobile  phone  with  asymmetric  key.  Internal  communication  system  is 

simple  network  management  protocol  (SNMP),  which  extensible  markup  language 

(XML) technology, standard for data sending through internet network, are applied in 

management information base (MIB). In addition, data sending are more comfortable 

and effective. From the experiment, speed of connection between mobile phone and 

equipments is appropriate for real using.  
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บทที่  1 
 

บทนํา 
 

1.1 ปญหาและความเปนมา 

 

มนุษยเรามีความตองการความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อยางไมส้ินสุด ทําใหตองมี

การศึกษาคนควาพัฒนาอุปกรณอํานวยความสะดวกตาง ๆ อยูเสมอ โดยอุปกรณดังกลาวจะมีความ

สลับซับซอนมากนอยเพียงใดขึ้นกับเทคโนโลยีในขณะนั้น ๆ ในยุคแรก ๆ เริ่มจากการใช

เทคโนโลยีระดับต่ําหรือระดับเริ่มตนที่ไมสลับซับซอน แลวคอย ๆ พัฒนาขึ้นไปจนถึงการใช

เทคโนโลยีระดับสูงที่มีความสลับซับซอนมากขึ้น ตามพัฒนาการความรูดานเทคโนโลยีของมนุษย

ท่ีนับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ อยางไมส้ินสุดเชนกัน อาจมีหลายสิ่งหลายอยางที่เทคโนโลยีปจจุบัน

ยังไมสามารถทําได แตในอนาคตอันใกลนี้เมื่อมีการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเกิดขึ้น 

มนุษยจะทําให ส่ิงตาง ๆ ท่ีในอดีตเคยคิดกันวาเปนไปไมได มีความเปนไปไดข้ึนมา ซ่ึงสิ่งเหลานี้

ไดเกิดขึ้นบางแลวในปจจุบัน เชน มนุษยสามารถพูดคุยโตตอบกันไดโดยไมตองเห็นหนากันจาก

ระยะทางที่ไกลกันมาก ๆ แมกระทั่งอยูคนละซีกโลกก็ตามซึ่งไมเคยเกิดขึ้นในอดีต หรือแมกระทั่ง 

การพิมพขอความสนทนาโตตอบกันผานหนาจอคอมพิวเตอรจากทุกหนทุกแหงในโลกที่มีการ

เชื่อมตอกันผานเครือขาย  อินเทอรเน็ต 

อุปกรณเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ ภายในบานหรือในสํานักงานลวนเปนผลิตผลที่เกิดจากการ

ใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใหแกมนุษยท้ังสิ้น การควบคุมหรือสั่งงานอุปกรณเหลานี้

ในยุคเริ่มตนที่เราคุนเคยคือหากเราตองการใชงานอุปกรณช้ินใดเราตองเดินไปที่อุปกรณเหลานั้น

แลวก็ กดปุม หมุน เลื่อน หรือ กระทําการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหอุปกรณเหลานั้นเริ่มทํางานหรือ

หยุดการทํางาน ตามตองการ เมื่อมนุษยเริ่มเคยชินกับการควบคุมดวยวิธีนี้แลวก็เริ่มเกิดความรูสึกวา

ไมสะดวกสบายอีกตอไป จึงไดมีการคิดคนและประดิษฐ อุปกรณควบคุมที่สามารถควบคุมไดจาก

ระยะไกล หรือที่เรียกวา รีโมทคอนโทรล (Remote Controller) หรือที่เราเรียกกันสั้น ๆ อยางคุนเคย

วา “รีโมท” ข้ึนมา ชวยใหเราสามารถควบคุมอุปกรณตาง ๆ ไดโดยไมตองลุกจากเกาอี้ หรืออาจจะ

ควบคุมไดจากบนเตียงนอนเลยก็สามารถทําได รีโมทคอนโทรล นี้ก็ยังมีขอจํากัดในเรื่องระยะทาง 

คือใชควบคุมอุปกรณท่ีอยูในระยะที่ไมไกลจากอุปกรณควบคุมมากนัก ผูควบคุม และ อุปกรณท่ีถูก
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ควบคุมจะตองอยูภายในพื้นที่หรือภายในหองเดียวกันเทานั้น จากขอจํากัดนี้ทําใหมนุษยเราตองการ
ที่จะหลุดพนจากมันโดยพยายามหาวิธีที่จะควบคุมอุปกรณเหลานี้จากระยะที่ไกลมากขึ้นกวาที่
เปนอยูถึงขนาดควบคุมจากที่ใดในโลกก็ได แนวความคิดนี้ไมใชเร่ืองเกินจริงอีกตอไป เพราะทุก
วันนี้เราสามารถติดตอส่ือสารกันไดจากทั่วทุกมุมโลกอยูแลว เทคโนโลยีอยางหนึ่งที่กําลังไดรับ
ความนิยมและไดรับความคุนเคยจากมนุษยมากขึ้นในขณะนี้คือการเชื่อมตอกันของเครื่อง
คอมพิวเตอรจากสถานที่ตาง ๆ ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเปนชองทางการสื่อสารที่สามารถนํามาประยุกตใชงานได
หลากหลายรูปแบบตามที่หลาย ๆ คนคุนเคยกันอยู ทุกวันนี้อาจกลาวไดวาทุกบานลวนแลวแตมีการ
ใชงาน ระบบเครือขาย อินเทอรเน็ต เพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงอาจเพื่อการศึกษา หรือ
เพื่อประโยชนทางธุรกิจ หรือเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันระหวางเพื่อนหรือระหวางคนใน
ครอบครัว หรือใชเปนชองทางสําหรับสงผานคําส่ังจาก อุปกรณควบคุม (Remote Controller) ไปทํา
การควบคุม อุปกรณตาง ๆ  

โทรศัพทเคล่ือนที่ (Mobile Phone  or Cellular Phone) เปนอีกหนึ่งอุปกรณอํานวยความ
สะดวกที่มีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง จากเดิมที่ส่ือสารกันแบบแอนาลอก (Analog) จนมาถึง การ
ส่ือสารกันแบบ ดิจิตอล (Digital) เราเริ่มจากการใชโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อการสื่อสารกันดวยเสียง 
หรือ ดวยขอความสั้น ๆ จนกระทั่งในปจจุบันเราสามารถใชโทรศัพทเคล่ือนที่สําหรับการสื่อสาร
ดวยภาพนิ่ง หรือ ภาพเคลื่อนไหว หรือขอความที่มีทั้งรูปภาพและเสียงที่เรียกวา Multimedia 
Message นอกจากนี้เรายังสามารถใชเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อเชื่อมตอระบบเครือขาย 
อินเทอรเน็ต ไดอีกดวย เรียกไดวาเครื่องโทรศัพทเคล่ือนที่ยุคใหมนี้มีความสามารถในการทํางานที่
หลากหลายกวาเดิม มีการนําเทคโนโลยีตาง ๆ เขามารวมอยูในเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ เชน กลอง
ถายรูปดิจิตอล เครื่องเลน Mp3  เครื่องรับวิทยุ  FM นอกจากนี้ยังไดมีการพัฒนาระบบปฏิบัติการ
ขึ้นมาใหทํางานบนโทรศัพทมือถือโดยเฉพาะเชน Nokia OS Symbian OS หรือ Microsoft Smart 
Phone หรือ  Linux OS และยังมีการพัฒนาโปรแกรมจัดการเอกสารที่ทํางานบนระบบปฏิบัติการ
ดังกลาว  ถึงขนาดที่เราสามารถใชเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ทํางานบางอยางที่เราเคยทําบนเครื่อง
คอมพิวเตอร สวนบุคคล (Personal Computer : PC) เลยทีเดียว แมจะยังทํางานไดไมดีเทากับเครื่อง 
PC  แตการพัฒนาก็ยังมีตอเนื่องไปเรื่อย ๆ จนในที่สุดเราจะสามารถใชเครื่องโทรศัพทเคล่ือนที่เพื่อ
ทํางานแทนเครื่อง PC เลยก็เปนได  

การควบคุมอุปกรณผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตกําลังไดรับความสนใจเปนอยางมาก มี
ผูทําการวิจัยที่เกี่ยวของอยูหลายชิ้น เชน ระบบ Home Automation (Koskela and Väänänen-Vainio-
Mattila, 2004: 234-240) หรือ Home Monitor โดยมีการพัฒนาทั้งสวนที่เปนการควบคุมผานเครื่อง 
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PC ซ่ึงมีขอเสียคือ หากตองการควบคุมอุปกรณเปาหมายใด ๆ เราจะตองใชเครื่อง PC ที่มีโปรแกรม
สําหรับควบคุมอุปกรณนั้นติดตั้งอยู กลาวคือการควบคุมจะตองทําในสถานที่เฉพาะที่มีเครื่อง PC 
ตั้งอยู เชน ในสํานักงาน หรือ จากหองนอน หรือหองทํางาน คือเปนการควบคุมอยูกับที่ ไมสามารถ
ควบคุมในขณะที่เรากําลังเคลื่อนที่ได ซ่ึงไมสอดคลองกับการดําเนินชีวิตที่เรงรีบในปจจุบันที่ตองมี
การเดินทางเสมอ ๆ จนอาจกลาวไดวาผูคนจะใชชีวิตสวนใหญอยูบนทองถนนมากกวาอยูที่บาน 
หรือในสํานักงาน นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่นําอุปกรณเคล่ือนที่ เชน โทรศัพทเคล่ือนที่ คอมพิวเตอร
แบบพกพา หรือ PDAs มาใชเปนอุปกรณควบคุมซ่ึงทําใหสามารถทําการควบคุมจากสถานที่ตาง ๆ 
ไดมากขึ้นเชน งานวิจัย (Itani and Ayman, 2003: 2015-2020; Sanguinetti, Haga, Funakoshi, 

Yoshida and Matsumoto, 2003: 163-168; Koskela and Väänänen-Vainio-Mattila, 2004: 234-240; 
Lin and Chen, 2005: 52-59) อยางไรก็ดีงานวิจัยเหลานี้ไมสามารถสั่งงานอุปกรณเปาหมายได
โดยตรงการควบคุมตองผานแมขายใหบริการทําใหการโตตอบกันระหวางอุปกรณควบคุมและ
อุปกรณเปาหมายตองใชเวลานาน และมีคาใชจายเพิ่มขึ้นสําหรับอุปกรณเชื่อมตอท่ีอยูตรงกลาง ถา
เราสามารถสงคําสั่งจากอุปกรณควบคุมไปสูอุปกรณเปาหมายไดโดยตรงจะเปนการประหยัดทั้ง
เวลาและ คาใชจาย ซ่ึงเปนแนวคิดของงานวิจัยนี้ สําหรับอุปกรณเปาหมายที่สนับสนุนแนวคิดนี้
จะตองมีความสามารถในการประมวลผลและปฏิบัติตามคําส่ังที่ไดรับจากอุปกรณควบคุมไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพกลาวคือจะตองมี หนวยประมวลผล (Processor) อยูในตัว นอกจากนี้
เพื่อใหสามารถควบคุมอุปกรณเครื่องใชไฟฟาเหลานี้ผานระบบเครือขาย อินเทอรเน็ต ไดอุปกรณ
เหลานี้จะตองมีหมายเลขประจําตัวหรือ IP Address ที่ใชสําหรับอางอิงในระบบเครือขาย 
อินเทอรเน็ต ดวย ซ่ึงดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีจะทําใหในอนาคตอันใกลนี้อุปกรณ
เครื่องใชของเราจะมีความสามารถดังกลาวอยางแนนอน 

โปรโตคอล SNMP (Simple Network Management Protocol) มีการใชงานมาแลวกวา 20 ป
และยังเปนที่นิยมอยูจนกระทั่งทุกวันนี้หากแตมีการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นให
สอดคลองกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นดังงานวิจัย (ประการ ผูวิบูลยสุข, 2546) ที่นําเทคโนโลยี 
XML มาปรับปรุงมาตรฐาน SNMP ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยปรับปรุง MIB (Management 
Information Base) จาก SMI-MIB (Structure of  Management Information – MIB) ซ่ึงมีโครงสราง
ขอมูลรูปแบบของตัวอักษร (Text Based) เปน XML-MIB แทนทําใหการเขาถึงตัวแปรตาง ๆ ทําได
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และปรับปรุงในสวนที่เกี่ยวกับขอมูลที่สงระหวางอุปกรณ
จัดการกับอุปกรณที่ตองการจัดการจากเดิมที่มีการเขารหัสดวย Abstract Syntax Notation 1 มาเปน
การสงขอมูลในลักษณะที่เปนเอกสาร XML เหตุผลสําคัญที่นําเทคโนโลยี XML มาใชเนื่องจากการ
แลกเปลี่ยนขอมูลในเครือขายอินเทอรเน็ตโดยทั่วไปลวนแลวแตใช XML เปนมาตรฐานประกอบ
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กับมีเครื่องมือ (Tool) ตาง ๆ ที่สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมดวย XML ใหสามารถทําไดรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในงานวิจัยคร้ังนี้จึงนําแนวคิดนี้มาประยุกตใชเพื่อใหการจัดการควบคุม
อุปกรณทําไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ความมั่นคงของระบบควบคุมเปนอีกสิ่งหนึ่งที่มิอาจมองขามไดเพราะหากการจัดการอุปกรณ
ภายในบานหรือสํานักงานเกิดจากการกระทําของผูที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของหรือผูที่ไมหวังดีก็จะ
กอใหเกิดอันตรายกับเจาของบานและอุปกรณที่ถูกควบคุม จึงจําเปนตองมีการจาํกดัการจดัการควบคมุ
ใหสามารถทําไดเฉพาะผูที่มีหนาที่เกี่ยวของหรือผูที่มีสิทธิ์ในการจัดการควบคุมเทานั้น ดังนั้นกอนที่
ระบบจะยอมใหใครจะสามารจัดการอุปกรณไดจะตองผานการพิสูจนตัวตนกอน อีกทั้งความมั่นคง
ของขอมูลที่สงก็เปนสิ่งจําเปนหากขอมูลที่สงจากผูควบคุมถูกแกไขระหวางทางโดยผูไมหวังดีหรือ
ดวยขอผิดพลาดใด ๆ ก็ตามหรือหากเกิดการรั่วไหลของขอมูลระหวางขั้นตอนการรบัสงยอมกอใหเกดิ
ความเสียหายไดไมแพกัน จึงตองมีการตรวจสอบความมั่นคงของขอมูลดวย มีงานวิจัย (Itani and 
Ayman, 2003: 2015-2020) เปนการติดตอระหวาง J2ME Client กับ J2EE Server ที่มีการเขารหัสขอมูล
ดวย AES ซ่ึงเปนอัลกอริทึมแบบกุญแจสมมาตร เพื่อรักษาความลับของขอมูลในงานดานการธนาคาร
นอกจากนี้ยังมีการยืนยันบุคคลดวย Username และ Pin Code แตยังไมมีการใชลายเซ็นอิเล็กทรอนิก 
เนื่องจากขอจํากัดของโทรศัพทเคล่ือนที่ทั้งหนวยความจําที่มีอยูจํากัดและความสามารถในการ
ประมวลผลต่ํา เพื่อแกปญหานี้จึงมีงานวิจัย (Prapoorna and Avadhani, 2007: 130-133) ที่นําเสนอ
เทคโนโลยี N-th Degree Truncated Polynomials Ring (NTru, NTRU) (NTRU Cryptosystem,1998) ซ่ึง
เปนอัลกอริทึมแบบกุญแจอสมมาตรที่อาศัยหลักการของ  Truncated  Polynomials  Ring  มาใชในการ
เขารหัสลับขอมูลและสรางลายเซ็นอิเล็กทรอนิกเนื่องจากมีความรวดเร็วกวา RSA มากแต
ประสิทธิภาพใกลเคียงกัน 

งานวิจัยนี้จึงไดนําเสนอวิธีการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบที่เขมแข็ง
โดยใชเทคโนโลยีการเขารหัสลับขอมูลดวยกุญแจอสมมาตรโดยพัฒนามาจากวิธีการ Truncated  
Polynomials ตามแนวทางงานวิจัยขางตน รวมกับหลักการกุญแจสมมาตรโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
นํามาใชกับโทรศัพทเคล่ือนที่ ซ่ึงจากงานวิจัยที่ผานมายังไมมีการนําหลักการกุญแจอสมมาตรมาใช
เนื่องจากเปนหลักการที่ตองใชทรัพยากรในการทํางานที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อทําการทดสอบ
หลักการดังกลาวจึงไดทําการวิจัยโดยสรางตนแบบระบบการจัดการอุปกรณไฟฟาผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตดวยโทรศัพทเคล่ือนที่ขึ้น  โดยพัฒนาระบบจากหลักการจัดการเครือขายดวย
โปรโตคอล Simple Network Management Protocol (SNMP) ที่มีการปรับปรุงโดยนําเทคโนโลยี 
XML มาใชตามแนวทางงานวิจัย (ประการ ผูวิบูลยสุข, 2546)  
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ภาพรวมของระบบทดสอบที่ใชในงานวิจัยจะแบงเปนสองสวน คือ สวนการรักษาความ

ม่ันคง กับสวนการจัดการอุปกรณ ในสวนของการรักษาความมั่นคงนั้นจะใชหลักการกุญแจ

อสมมาตรตามหลักการ Truncated Polynomials รวมกับ หลักการเคอรเบอรโรส สําหรับสวนที่

เกี่ยวกับการจัดการอุปกรณนั้นจะใชหลักการกุญแจสมมาตรเนื่องจากใชทรัพยากรนอยกวา การ

ส่ือสารทั้งสองสวนจะใชหลักการของโปรโตคอล SNMP ท่ีมีการนําเทคโนโลยี XML เขามา

ประยุกตใชเพื่อใหการสื่อสารขอมูลทําไดสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ

เทคโนโลยีปจจุบันที่ใช XML เปนมาตรฐานในการสงผานขอมูล 

 

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

 

งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเสนอวิธีการจัดการควบคุมอุปกรณ ผานระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต (Internet) ดวยโทรศัพทเคลื่อนที่โดยตรงไปยังอุปกรณท่ีมีความสามารถในการ

ประมวลผลที่เพียงพอ และเสนอวิธีการรักษาความมั่นคงของระบบโดยเพิ่มการยืนยันบุคคล การใช

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกและการตรวจสอบสิทธิ์ในการจัดการควบคุมอุปกรณรวมถึงการดํารงไวซ่ึง

ความมั่นคงของขอมูลที่ใชในการติดตอสื่อสารเพื่อสงคําสั่งสําหรับจัดการควบคุม 

 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 

 

1.3.1 โทรศัพทเคลื่อนที่ท่ีใชทดลองในงานวิจัยนี้ คือ NOKIA 3110 ซ่ึงรองรับโปรแกรมที่

พัฒนาดวยภาษาจาวาที่มีขนาดสูงสุด 1 GB และใชระบบปฏิบัติการของโนเกีย (NOKIA OS) 

สามารถเชื่อมตอเขาสูอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS (Forum Nokia, 2007) 

1.3.2 เครื่องแมขายในการยืนยันบุคคลใช ระบปฏิบัติการ Windows XP Professional 

Version 2002 หนวยประมวลผล Intel Pentium® M Processor 1.73 GHz หนวยความจําภายใน 2 GB 

1.3.3 เอเจนทบนอุปกรณไฟฟาจําลองดวย ระบปฏิบัติการ Windows XP Professional 

Version 2002 หนวยประมวลผล Intel Pentium® M Processor 1.73 GHz  หนวยความจําภายใน 2 GB 

1.3.4 ใชโปรโตคอล SNMP ในการติดตอระหวางโทรศัพทเคลื่อนที่ (Manager) กับ

อุปกรณ (Agent)  

1.3.5 ใชมาตรฐาน XML  สําหรับขอมูลการจัดการ (MIB) และสําหรับการสื่อสารขอมูล

ดวยโปรโตคอล SNMP 
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1.3.6 งานวิจัยนี้ตั้งอยูบนสมมติฐานที่วาอุปกรณท่ีถูกจัดการนั้นเชื่อมตอกับระบบเครือขาย 

อินเทอรเน็ต โดยมีสถานะเปนโหนดหนึ่งมี IP  Address ของตนเอง และมีหนวยประมวลผลที่

สามารถทํางานที่สนับสนุนโปรโตคอล SNMP และสนับสนุนหลักการเขารหัสขอมูล (Encryption) 

และการถอดรหัสขอมูล (Decryption) สําหรับการรักษาความมั่นคงของระบบได  

  

1.4 ทฤษฎีท่ีใชในการวิจัย 

 

ในการวิจัยนี้มีสาระและทฤษฎีท่ีผูวิจัยนํามาประยุกตใชดังตอไปนี้ 

1.4.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับโปรโตคอล SNMP  

1.4.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับ XML และ DOM 

1.4.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือขาย อินเทอรเน็ต ดวย

โปรโตคอล Kerberos 

1.4.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับ การเขารหัสลับ และ ถอดรหัสขอมูลดวยอัลกอริทึมกุญแจสมมาตร 

และ กุญแจแบบอสมมาตร 

1.4.5 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตดวยภาษาจาวาในการติดตอผานระบบเครือขาย 

อินเทอรเน็ต 

1.4.6 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทเคลื่อนที่ดวยเทคโนโลยี J2ME 

1.4.7 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตในการเขารหัส และ ถอดรหัสขอมูลดวย อัลกอริทึม

กุญแจสมมาตร และ กุญแจอสมมาตร ดวยภาษา จาวา 

 

1.5 วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

1.5.1 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปรียบเทียบขอดี ขอเสียและนําขอดีของงานวิจัย

เหลานั้นมาประยุกตใชในงานวิจัย 

1.5.2 รวบรวมคําสั่งที่ใชในการควบคุมอุปกรณเปาหมายแตละชนิด และแบงประเภทตาม

ลักษณะการดําเนินการกับตัวแปรตาง ๆ  

1.5.3 ศึกษาโปรโตคอล SNMP เพื่อนํามาประยุกตสําหรับการจัดการอุปกรณตามคําสั่งแต

ละประเภท 

1.5.4 ศึกษาภาษา XML เพื่อนํามาใชในการกําหนดรูปแบบขอความที่ใชส่ือสารระหวาง 

ผูใช กับ เอเจนท  
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1.5.5 ศึกษาการใช DOM เพื่อตรวจสอบและวิเคราะหเอกสาร XML 

1.5.6 ศึกษาการเขียนโปรแกรมติดตอระบบเครือขาย อินเทอรเน็ต ดวยภาษาจาวา 

1.5.7 ศึกษาการเขียนโปรแกรมเพื่อการเขารหัสและถอดรหัสขอมูลดวยภาษาจาวา 

1.5.8 ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทเคลื่อนที่ดวย J2ME 

1.5.9 ศึกษาเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีใชในการสื่อสารขอมูลผานโทรศัพทเคลื่อนที่ 

1.5.10 ศึกษาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  

1.5.11 ออกแบบโปรแกรมประยุกตท้ังฝงอุปกรณจัดการ ฝงเอเจนท และโปรแกรม

ประยุกตท่ีเปนแมขายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย 

1.5.12 ทําการทดสอบการทํางานและปรับปรุงโปรแกรมทั้งระบบ 

1.5.13 สรุปผลการวิจัย และ ขอเสนอแนะ 

 

1.6 ความสําคัญหรือประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

1.6.1 ทําใหมีความเขาใจเกี่ยวกับโปรโตคอล SNMP ภาษา XML ภาษา จาวา และการ

จัดการดานความปลอดภัยบนระบบเครือขาย อินเทอรเน็ต มากขึ้น 

1.6.2 สามารถนําโปรโตคอล SNMP มาเปนตนแบบในการพัฒนาวิธีการควบคุมอุปกรณ

ไฟฟาผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่ใช ภาษา XML เปนมาตรฐานในการรับสงขอมูลได 

1.6.3 สามารถสรางโปรแกรมประยุกตสําหรับควบคุมอุปกรณไฟฟาผานระบบเครือขาย 

อินเทอรเน็ต ผานโทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชไอพีแอ็ดเดรส (IP Address) ของอุปกรณในการติดตอสง

คําสั่งตาง ๆ  

1.6.4 ผลจากงานวิจัยนี้จะชวยเพิ่มความสะดวกในการติดตอสื่อสารเพื่อจัดการอุปกรณ

เปาหมายใหสามารถทําไดจากที่ไหนเวลาใดก็ไดตามความตองการ โดยปราศจากขอจํากัดดาน

สถานที่และเวลา ไมมีขอยกเวนแมกระทั่งในขณะที่กําลังเดินทาง ก็สามารถทําไดเนื่องจาก

โดยปรกติคนสวนใหญจะพกพาเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ติดตัวไปดวยเสมอ นอกจากนี้ยังชวยลด

จํานวนอุปกรณสําหรับควบคุม (Controller) คือสามารถใช อุปกรณควบคุมเพียงเครื่องเดียว สําหรับ

ควบคุมอุปกรณเปาหมายหลาย ๆ เครื่องแทนการใชอุปกรณควบคุม หนึ่งเครื่องสําหรับควบคุม

อุปกรณเปาหมายหนึ่งเครื่องเหมือนที่เปนอยูในปจจุบัน 

 



 

บทที่  2 
 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ และ การทบทวนวรรณกรรม 
 

2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1.1 FReCon: a Fluid Remote Controller for a Freely Connected World in a 

Ubiquitous Environment 

งานวิจัยนี้ (Sanguinetti, Haga, Funakoshi, Yoshida and Matsumoto, 2003: 163-168)

นําเสนอแนวคิดในการสรางอุปกรณควบคุมที่สามารถใชควบคุมอุปกรณภายในบานหลาย ๆ เครื่อง

ดวยอุปกรณควบคุมเพียงเครื่องเดียว โดยนําอุปกรณพกพา เชน PDAs H/PCs หรือโทรศัพทเคลื่อนที่มา

ประยุกตใชเปนอุปกรณควบคุม โดยการสงคําสั่งผานเครือขายไรสายเฉพาะที่ท่ีมีขอบเขตการ

ควบคุมอยูภายในบริเวณหองเดียวกัน โดยแบงการทํางานของระบบเปนสองสวน คือ สวนของ

อุปกรณท่ีถูกควบคุม กับ สวนของอุปกรณควบคุม ซ่ึงเชื่อมตอและสงผานขอมูลกันผานทาง 

Bluetooth ในงานวิจัยนี้นําเสนอระบบควบคุมโทรทัศนดวยเครื่อง PDA เปนตนแบบดัง ภาพที่ 2.1    

 
 

ภาพที่ 2.1  แสดงภาพรวมการทํางานของระบบ FReCon 

แหลงที่มา:  Sanguinetti, Haga, Funakoshi, Yoshida and Matsumoto, 2003: 164. 
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ระบบจะจําลองการทํางานของโทรทัศนบนเครื่องคอมพิวเตอรบุคคลซึ่งทํางานเปนแมขาย 

(Server) โดยเมื่อโทรทัศนเริ่มทํางานจะสง Bluetooth Address ของตนออกมาทางพอรท IrDA 

(Infrared Data Association) ทุกๆ วินาที ในขณะที่เครื่องควบคุมที่ทํางานบนเครื่อง PDA ทํางาน

เปนเครื่องผูใชบริการกําลังรอรับขอมูลอยูทางพอรท IrDA เมื่อไดรับ Bt Address ก็จะตรวจสอบวา

ไดกําลังติดตออยูกับ Address ดังกลาวหรือไม ถาใชก็จะไมสนใจและรอรับ Bt Address อ่ืนตอไป 

แตถาไมใช ก็จะสงคําขอสรางการติดตอผานพอรท Bluetooth กลับไปที่เซอรฟเวอรผานพอรท 

IrDA  ซ่ึงฝงโทรทัศนเปดรอรับขอมูลอยู เมื่อไดรับการรองขอดังกลาวเขามาถือวาโทรทัศนไดตรวจ

เครื่องควบคุมแลว และเริ่มการติดตอกับเครื่องควบคุมโดยใช โปรโตคอล Point  to  Point หาก

เครื่องรับโทรทัศนนั้นไมไดถูกควบคุมโดยเครื่องควบคุมอื่นอยูก็จะปรากฏหนาเว็บสําหรับควบคุม

อุปกรณบนเครื่องควบคุมหากไมมีการควบคุมใด ๆเกิดขึ้นภายใน 30 วินาทีก็จะถูกตัดการเชื่อมตอ 

แตถามีการควบคุมโดยเครื่องควบคุมอื่นอยูกอนแลวหนาเว็บ Busy  ก็จะปรากฏขึ้นบนเครื่อง

ควบคุมที่ติดตอเขามาทีหลังแทน หากอยูในสถานะนี้โดยผูใชไมตัดการเชื่อมตอเองภายใน 30 วินาที

ก็จะถูกตัดการเชื่อมตอ ระบบตนแบบยินยอมการควบคุมโทรทัศนแตละเครื่องเกิดจากเครื่อง

ควบคุมเพียงเครื่องเดียวเทานั้นในแตละขณะเวลา  

ผูดูแลระบบสามารถกําหนดใหอุปกรณท่ีถูกควบคุมเครื่องเดียวสามารถมีผูควบคุมพรอม ๆ  

กันมากกวาหนึ่งรายได และ User สามารถเปลี่ยนอุปกรณเปาหมายไดตลอดเวลา  

 

2.1.2 On Controlling Digital TV Set-Top-Box by Mobile Devices via IP Network  

งานวิจัยนี้ (Lin and Chen, 2005: 52-59)ไดออกแบบระบบที่ใชควบคุมเครื่องรับสัญญาณ

โทรทัศน ท่ีเรียกวา Set-Top-Box โดยใช อุปกรณเคลื่อนที่ เชน โทรศัพทเคลื่อนที่ หรือ Laptops 

เปนอุปกรณควบคุม คณะผูวิจัยไดพัฒนาการทํางานของระบบภายใตเทคโนโลยี Multimedia Home 

Platform (MHP) ท่ีกําลังไดรับความนิยมในยุโรปในขณะนั้นซึ่งทํางานบน JVM   และ สามารถ

ทํางานสอดคลองกับสถาปตยกรรม Electronic Program Guide (EPG) ดวยเทคโนโลยีท้ังสองนี้ทํา

ใหสามารถควบคุมเครื่อง Set-Top-Box จากระยะไกลใหทําการบันทึกรายการโทรทัศนระบบ

ดิจิตอลได และสามารถรับชมรายการโทรทัศนระบบดิจิตอลแบบออนไลนได  โดยหวังวาหากใน

อนาคตทุกบานมี Personal Multimedia Server  ติดตั้งอยู ซ่ึง Server เครื่องนี้สามารถทํางานได

หลากหลายไมวาจะเปนการแปลงฟอรแมทของวิดีโอใหเหมาะกับอุปกรณแสดงภาพ และ การ

ถายทอดสัญญาณ ซ่ึงมีสวนชวยใหสามารถนํารูปแบบงานวิจัยนี้ไปใชไดกับเทคโนโลยีโทรทัศน

ดิจิตอลในอนาคตได 
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ภาพที่ 2.2  แสดงภาพรวมระบบควบคุมโทรทัศนดิจิตอลจากระยะไกล 
แหลงท่ีมา:  Lin and Chen, 2005: 54. 

 
การทํางานของระบบเปนแบบ Client/Server รูปแบบของระบบเปนดังภาพที่ 2.2 โดยใน

ระบบจะมี STB (MHP) ที่ทําหนาที่เปน MHP Server รอรับการรองขอจากผูใชและประมวลผลตาม
การรองขอนั้นและ Media Center  หรือ PMS ซ่ึงเปนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล(Desktop PC) 
ทําหนาที่เปนตัวกลางประกอบดวยสองสวนไดแก Web Server คอยรับการรองขอจากผูใช และ  
MHP Client ทาํหนาที่สงคํารองขอไปที่ Server และรับการตอบกลับสงให Web Server ประมวลผล
สงกลับยังผูใชในรูป Web Page โดยระบบจะใหบริการสองรูปแบบ คือ บริการใหรับชมคอนเทน 
ออนไลน และ บริการบันทึกรายการ  ดังนั้นจึงแบงระบบการใหบริการออกเปนสองระบบยอย 
ไดแก ระบบยอยสําหรับควบคุมการบันทึกรายการ และระบบยอยสําหรับ การถายทอดสัญญาณ
ภาพดิจิตอล  

ระบบยอยระบบแรกเปนระบบสําหรับการควบคุมการบันทึกรายการประกอบดวย  MHP 
Server ทํางานบน STB ทําหนาที่ในการรอรับคํารองขอจากผูใช ปรับชองสําหรับรับชมรายการ
ตางๆ เลนและบันทึกรายการ  

ดาน Client แบงเปน สองชนิด คือ ชนิดแรก เปน Client สําหรับอุปกรณที่มี Browser จะ
ทํางานกับ Media Center เปนตัวกลางรอรับคําสั่งจาก ผูใชผาน Web Server ที่อยูบน Media Center 
เชนกัน เพื่อสงตอไปยัง MHP Server และรับขอมูลจาก MHP Server สงใหแก Web Server 
ประมวลผลและสงกลับไปยังผูใชผาน Browser สวนชนิดที่สองเปนแบบที่ไมมี Browser เชน 
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โทรศัพทเคลื่อนที่ จะติดตอสงการรองขอและรับการตอบกลับจาก MHP Server โดยตรงผานระบบ 

GPRS   

ระบบยอยระบบที่สองเปนระบบถายทอดรายการออนไลนสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่ท่ีไมมี

ขอจํากัดในดานความเร็วในการรับสงขอมูลและดานการแสดงผลของจอภาพ และ มี Browser เชน 

Laptop ผูใชจะรับชมรายการที่ถายทอดมาจาก MHP Server โดยติดตอผาน Web Server ท่ีทํางาน

บน Media Center ผาน Browser โดย Web Server จะทําหนาที่ในการแปลงรูปแบบรายการ

โทรทัศนดิจิตอลที่ไดรับจาก MHP Server ใหอยูในรูป Video Streaming และถายทอดสัญญาณนั้น

ตอไปยังผูใช 

 

2.1.3 Evolution Towards Smart Home Environments: Empirical Evaluation of 

Three User Interfaces  
งานวิจัยนี้ (Koskela and Väänänen-Vainio- Mattila, 2004: 234-240) นําเสนอการการควบคุม

อุปกรณภายในบานเชน หลอดไฟ เครื่องปรับอากาศ ท่ีตอพวงกับอุปกรณควบคุม Micro  Controller 

ภายใต ระบบ Smart Home Environment  ของ TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (TUT) 

โดยควบคุมผานสามชองทาง ไดแก ควบคุมผานเครื่อง PC (a Laptop) ดวย GUI โดยผูใชสามารถใชเมาส

คลิกเลือก หรือใชการสัมผัสหนาจอดังภาพที่ 2.3 หรือควบคุมดวยรีโมทคอนโทรลผานจอโทรทัศน 

(Media Terminal) โดยเลือกรายการอุปกรณจากการกดปุมลูกศรบนรีโมทคอนโทรล ดังภาพที่ 2.4 หรือ 

ควบคุมผานโทรศัพทเคลื่อนที่โดยเลือกอุปกรณจากการกดปุมลูกศร ดังภาพที่ 2.5 อุปกรณควบคุมทั้ง

สามทําหนาที่เปน User Interface โดยนําคําสั่งจากผูใชสงไปยัง เครื่องคอมพิวเตอรหลัก (Main PC) หรือ 

Controlling Server ท่ีทําหนาที่สงคําสั่งไปควบคุมอุปกรณตาง ๆ โดยการเชื่อมตอไปยัง Main PC นั้น

สําหรับโทรทัศนจะเชื่อมตอผานระบบ Ethernet LAN สวน PC จะเชื่อมตอ ผาน WLAN หรือ Ethernet 

LAN สวนโทรศัพทเคลื่อนที่จะเชื่อมตอดวยเทคโนโลยี GPRS จากเครื่องคอมพิวเตอรหลักคําสั่งที่

ไดรับก็จะถูกสงตอไปยังอุปกรณได 2 ลักษณะ ไดแก แบบใชสาย หรือใช เครือขาย Radio Network โดย

ท่ีตัวอุปกรณจะมีอุปกรณพิเศษสําหรับรับคําสั่งจาก  Main PC แลวทําการควบคุมอุปกรณอีกตอหนึ่ง 

ซ่ึงการสงคําสั่งทั้งสองวิธีจะใช Protocol เดียวกันโดยยึดตาม Radio Network เปนหลัก คือ มีการใช

รูปแบบคําสั่งที่ งาย และ ส้ัน 
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ภาพที่ 2.3  แสดงตัวอยางการควบคุมผาน PC 
แหลงท่ีมา:  Koskela and Väänänen-Vainio- Mattila, 2004: 237. 
 

 
 

ภาพที่ 2.4  แสดงตัวอยางการควบคุมผานจอโทรทัศน 
แหลงท่ีมา:  Koskela and Väänänen-Vainio- Mattila, 2004: 237. 
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ภาพที่ 2.5  แสดงตัวอยางการควบคุมผานโทรศัพทเคลื่อนที่ 

แหลงที่มา:  Koskela and Väänänen-Vainio- Mattila, 2004: 238. 

 

2.1.4 Java-Based Home Automation System 

งานวิจัยนี้ (Al-Ali and Al-Rousan, 2004: 498-504) นําเสนอระบบ Home Automation ผาน

เครือขาย Internet ท่ีมีตนทุนต่ําบนพื้นฐานของเทคโนโลยี JAVA สําหรับใชในการควบคุมและ

ตรวจสอบสถานะการทํางานของอุปกรณไฟฟาภายในบาน ผาน Browser  ไปยังเครื่อง Home 

Server ท่ีอยูภายในบาน เครื่อง Server จะทําหนาที่ตรวจสอบสิทธิ์และสงสถานะการทํางานของ

อุปกรณ หรือรับคําสั่งตาง ๆ จาก User แลวสงตอคําสั่งไปยังอุปกรณควบคุม (E-Board) ซ่ึงทําหนาที่

ในการควบคุมอุปกรณไฟฟาในบานผาน Parallel Port สวนอุปกรณไฟฟาภายในบานจะเชื่อมตอกับ 

Input/Output Ports (Parallel  Port) ของ E-Board  ดังภาพที่ 2.6 การควบคุมและตรวจสอบ

สถานะการทํางานสามารถทําไดท้ังจากเครือขายผาน Server  และ จากภายในบานผาน  E-Board 

โดยตรงขึ้นอยูกับความตองการของผูใช ขอมูลที่สงระหวาง Server กับ E-Board อยูในรูป Binary 

Code ขนาด 8 Bits  
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ภาพที่ 2.6  แสดงลักษณะการทํางานของระบบ 
แหลงท่ีมา:  Al-Ali and Al-Rousan, 2004: 499. 
 

 
 

ภาพที่ 2.7  แสดงหนาตาง GUI สําหรับควบคุมอุปกรณตัวอยาง 3 ชนิด 
แหลงท่ีมา:  Al-Ali and Al-Rousan, 2004: 503. 
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 สําหรับการควบคุมผาน Internet โปรแกรมภาษา JAVA (Java-Based Control and 
Management: JCAM) จะเก็บและทํางานบนเครื่อง Home Server ซ่ึงจะทําหนาที่ส่ือสารขอมูลดวย
คําสั่งที่เขียนดวยภาษา JAVA ระหวาง User กับ E-Board โดยสงคําสั่งไปยัง E-Board ในรูป Binary 
Code ที่อยูในชวง 00000000 ถึง 11111111 ซ่ึงสามารสงคําสั่งที่ตางกันไดถึง 256 คําสั่ง แตละคําสั่ง
จะใชควบคุมฟงกชันของอุปกรณเปาหมายเพียงเครื่องเดียวเทานั้น ตัวอยางคําสั่งแสดงดังภาพที่ 2.9
โปรแกรม ที่เขียนดวยภาษา Interactive C ที่เก็บและทํางานบน E-Board จะทําหนาที่ในการสงคําสั่ง
ควบคุมวงจรที่ตอกับอุปกรณไฟฟาโดยตรง 

สวนการตรวจสอบ User จะนํา Username และ Password ที่ User ปอนเขามาในหนา Login 
แลวนํามาเปรียบเทียบกับ ที่กําหนดไวใน LoginBean Code 

 

 
 

ภาพที่ 2.8  แสดงการทํางานของระบบ Home Automation 
แหลงท่ีมา:  Al-Ali and Al-Rousan, 2004: 500. 
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ภาพที่ 2.9  แสดงตัวอยางคําสั่งในรูป Binary Code 8 บิต 

แหลงที่มา:  Al-Ali and Al-Rousan, 2004: 500. 

 

2.1.5 J2ME End-to-End Security for M-Commerce  

งานวิจัยนี้ (Itani and Kayssi, 2003: 2015-2020) มุงหวังที่จะนําเสนอการใช Pure  JAVA 

Component ในการสรางการติดตอ แบบ End-to-End ท่ีมีการ Authentication สําหรับ Client  และ

การสงขอมูลที่เปนความลับระหวาง Wireless J2ME Based Client กับ J2EE Based Server โดยมี

การนําเสนอการ Encryption ขอมูลบน J2ME ในระดับ Application  Layer โดยใช AES  Rijndael 

Symmetric Block Cipher Algorithm เพื่อการยืนยันบุคคล (Authentication) และ รับประกันการสง

ขอมูลวาเปนความลับ ระหวาง Mobile User กับ Banking Service แบบ End-to-End 

วัตถุประสงคหลักคือตองการความปลอดภัยในระดับสูงที่ใชงานไดงายและสรางขึ้นใชงาน

ไดงายโดยไมตองมีการปรับแตงโปรโตคอลเดิมหรือ Infrastructureใด ๆ ของ Wireless Network 

งานวิจัยนี้ไดเสนอแนวทางการรักษาความปลอดภัยโดยใช KSSL ซ่ึงเปน Lightweight SSL ซึ่ง

สนับสนุน RSA-RC4-128-MD5 และ RSA-RC4-40-MD5 Cipher Suit เนื่องจาก J2ME ไม

สนับสนุน Internet Protocol  เชน TCP/IP ดังนั้นจึงใช HTTP แทนซึ่งทํางานไดกับทั้ง Internet 

Protocol และ Non-internet Protocol โดยจะใช KSSL ท่ีประยุกตกับการใชการเขารหัสแบบ AES 

ในการสงกุญแจรวมจากฝง Server ไปยัง Client หลังจากนั้นจึงใชกุญแจรวมที่ไดรับในการสื่อสาร

ขอมูลถึงกัน 
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ภาพที่ 2.10  แสดงการทํางานของระบบ 
แหลงท่ีมา:  Itani and Kayssi, 2003: 2019. 
 
 การทํางานของระบบใชการเขารหัสแบบกุญแจสมมาตรโดย AES ในที่นี้ใชกุญแจสองอัน 
คือ สําหรับตอนที่ Client สงขอมูลไปยัง Server ใชกุญแจอันหนึ่ง สวนตอนที่ Server  สงขอมูลไป
ยัง Client ใชกุญแจอีกอันหนึ่ง ซ่ึงไดรับจากฝง Server กอนที่จะเริ่มการสงขอมูลถึงกัน ตามหลักการ 
KSSL จากภาพที่ 2.10 เริ่มจากฝง Server  ที่อยูดานลางของภาพ สรางกุญแจลับ (Session Keys) 
ขึ้นมาคูหนึ่ง แลวนํามาเขารหัสดวย AES ดวยกุญแจลับที่สรางจากการนํา Pin Code ของผูใชและ 
Shared Secret ที่อานจากฐานขอมูลมาตอกัน สงไปให Client ดังสวนตรงกลางของภาพ จากนั้น 
Client  ถอดรหัสออกมาไดกุญแจลับสองอัน อันแรกใชสําหรับการสงขอมูลของผูใช ดังสวน
ดานซายของภาพ อันที่สองใชสําหรับการรับขอมูลของผูใช ดังสวนดานขวาของภาพ และภาพ
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ดานซายแสดงการพิสูจนตัวตนของ Client โดยสง Pin Code และ Challenge ท่ีเขารหัสดวยกุญแจ

ลับที่ใชสําหรับการสง Server ก็จะใชกุญแจอันเดียวกันถอดรหัสขอมูล และภาพดานขวาเปนการสง

ขอมูลที่เขารหัสลับดวยกุญแจลับอีกอันหนึ่งกลับไป Client ก็จะใชกุญแจลับอันเดียวกันนี้ถอดรหัส

ออกมา 

 

2.2 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 

2.2.1 Simple Network Management Protocol ( SNMP ) 

SNMP (Tanenbaum,  1996:  630-643) เปนโปรโตคอลที่ใชในการจัดการอุปกรณภายใน

เครือขายที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายในปจจุบัน มีองคประกอบ 4 สวน ดังภาพที่ 2.11 ไดแก 

1) Managed Nodes 2) Management Stations 3) Management Information 4) A Management 

Protocol 

 

ภาพที่ 2.11  แสดงสวนประกอบตาง ๆ ใน SNMP Model 

แหลงที่มา:  Tanenbaum, 1996: 631. 

 

Managed Nodes คืออุปกรณตาง ๆ ท่ีอยูในระบบเครือขาย ไดแก เราทเตอร บริดจ เครื่อง

คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ หรืออุปกรณอ่ืนที่สามารถสื่อสารขอมูลกับอุปกรณอ่ืน ๆ ดวยโปรโตคอล 

SNMP ได ภายในแตละ Managed Node จะมี Agent ซ่ึงเปน Process ท่ีทําหนาที่ในการรายงาน

สถานะการทํางานของอุปกรณ และขอมูลเกี่ยวกับการทํางานของอุปกรณนั้นทั้งในอดีตและปจจุบัน

จะเก็บไวที่ Agent 

A B

Management Station

B

Host Router

Bridge

Managed node

SNMP protocol

Agent

Management Process
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Management Stations โดยทั่วไปก็คือเครื่องคอมพิวเตอรที่มีโปรเซส อยางนอยหนึ่งตัวที่ทํา
หนาที่ในการสื่อสารกับ Agent ที่อยูบนเครือขายเพื่อจัดการกับ Agent เหลานั้นและแสดงผลตอ
ผูดูแลระบบเปนรูปภาพ 

Management Information เปนรูปแบบของขอมูลท่ีแตละ Agent จะตองเก็บและใชในการ
ส่ือสารกันระหวาง Management Stations และ Agent อุปกรณทั่วไปใน SNMP จะตองมีการเก็บ
คาตัวแปรที่เรียกวา Objects ที่บรรยายสถานะตาง ๆ กลุมของ Objects เหลานี้จะรวมกันเปนกลุม
ขอมูลที่เรียกวา MIB (Management Information Base) การอางถึงตัวแปรตาง ๆ ใน MIB จะใช
หมายเลขประจําตัว (Object Identifier; OID) โดยอาจใชช่ือท่ีระบุถึงตัวแปรนั้นในรูปแบบของการ
ทองทรีรวมกับหมายเลขหรืออาจใช ตัวเลขในวงเล็บเพียงอยางเดียว ซ่ึงตัวแปรแตละตัวจะมี
หมายเลข OID ไมซํ้ากัน โครงสรางของ MIB เปนดังภาพที่ 2.12  ตัวอยางการอางถึง ตัวแปรเชน ip 
อางถึงโดยชื่อไดเปน {iso (1).identified-organization (3).dod (6).internet (1).mgmt (2).mib-2 (1).ip 
(4)} หรืออางดวยหมายเลขไดเปน {1.3.6.1.2.1.4} 

A Management Protocol เปนขอกําหนดที่ Management Station ใชในการเรียกดูขอมูล
เกี่ยวกับสถานะของ Object ของ Agent หรือแกไขขอมูลไดตามตองการ นอกจากนี้ยังมีขอกําหนด
สําหรับ Agents เพื่อแจงเหตุการณหรือขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในเครือขายให Management 
Station ทราบวาเกิดเหตุการณใดขึ้น รายงานดังกลาวนี้เรียกวา SNMP Trap ซ่ึงเมื่อไดรับ Trap แลว 
Management Station จะเรียกดูรายละเอียดหรือไมก็ได แตเนื่องจากการสื่อสารระหวาง Managed 
Node กับ Management Stations เปนแบบ Unreliable จึงอาจใชรูปแบบของการเรียกดูขอมูลเปน
ระยะตามชวงเวลาที่เรียกวา Trap Directed Polling เพื่อตรวจสอบขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเครือขายที่
อาจสูญหายระหวางที่มีการสง Trap มาจาก Agent 
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ccitt (0) iso (1) joint-iso-ccitt (2)

standard (0)
registration-
authority (1)

member-
bordy (2)

identified-
organization (3)

dod (6)

internet (1)

directory (1) mgmt (2) experimental (3) private (4) security (5) snmpv2 (6)

mib-2 (1)

system (1) interface (2) ip (4) icmp (5) tcp (6) udp (7) egp (8) transmission (10) sample (11)

 
 

 

ภาพที่ 2.12  แสดงโครงสรางของ MIB 

แหลงที่มา:  Tanenbaum, 1996: 635. 

 

2.2.2 Advanced Encryption Standard (AES)  

AES (Mir, 2007: 259) เปนอัลกอริทึมที่ใชในการเขารหัส (Encryption) และ ถอดรหัส 

(Decryption) แบบกุญแจสมมาตร (Symmetric Key Algorithm) แบบ Block Cipher ที่เผยแพร

ออกมาโดย National Institute of Standards and Technology (NIST) ในเดือนธันวาคม 2544  ซ่ึงมี

ความปลอดภัยมากกวา DES ในการเขารหัสขอมูลจะมีการแบงขอมูลออกเปนบล็อคขนาด 128 

Bits (16 Bytes) นําไปใชไดกับกุญแจขนาด ตาง ๆ ไดแก 128 192 หรือ 256 Bits ซึ่งมีการทํางาน

หลาย ๆ รอบ ตั้งแต 10 ถึง 14 รอบ ขึ้นอยูกับขนาดของกุญแจ และ ขนาดของบล็อกขอมูล ภาพที่ 

2.13 แสดงภาพรวมการทํางานของโปรโตคอล AES ที่ใชกุญแจขนาด 128 Bits ซึ่งตองทําการ

เขารหัส 10 รอบโดย 9 รอบแรกจะเหมือนกันยกเวนรอบสุดทายจะไมมีการมิกซคอลัมน 
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ภาพที่ 2.13  แสดงภาพรวมของ AES 

แหลงที่มา:  Mir, 2007: 259. 

 

จากภาพที่ 2.13 แสดงขอมูลหนึ่งบล็อคขนาด 128 บิตปอนเขาทางดานซายมือโดยขอมูล

จัดเปน 16 Bytes ตั้งแต m0 ถึง m15 เมื่อผานขั้นตอนเริ่มตนแลวก็จะผานเขาสูรอบที่ 1 เริ่มจากการ

แทนที่ตัวอักษรแบบไบทตอไบท ใชสัญลักษณ S แลวสงตอขอมูลที่อยูในลักษณะที่เปนแถว และ

คอลัมนผานขั้นตอนการสับเปลี่ยน (Permutation Stage) เพื่อทําการเลื่อนแถว และผสมคอลัมน 

ข้ันตอนสุดทายของรอบแรกนี้ขอมูลทั้ง 16 บล็อกจะถูกทํา X-OR กุญแจประจํารอบขนาด 16 ไบท 

จาก k0 (1) ถึง k15 (1) กุญแจลับที่ใชในการเขารหัสขนาด 128 บิท จะถูกนํามาขยายเพื่อใชงานทั้งสิ้น 

10 รอบ สําหรับการถอดรหัสนั้นจะดําเนินการยอนกลับกับการเขารหัสในแตละขั้นตอนของแตละ

รอบเปนจํานวน 10 รอบเชนกัน 

 

2.2.3 Kerberos 

Kerberos (Forouzan, 2007: 981-986) เปนโปรโตคอลที่ใชสําหรับการพิสูจนตัวตน และ

การแจกจายกุญแจ (Key Distribution Center : KDC) ท่ีกําลังไดรับความนิยมและนําไปใชใน

ระบบงานจริงหลายระบบ เชน Windows 2000  คิดคนขึ้นโดยมหาวิทยาลัย M.I.T. ชวยใหเครื่อง

ผูใชสามารถติดตอไปยังทรัพยากรตาง ๆ ท่ีอยูในเครือขายไดอยางปลอดภัย โดยตั้งอยูบนสมมุติฐาน

วานาฬิกาของเครื่องคอมพิวเตอรในระบบเครือขายนั้นตั้งไวตรงกัน 

การทํางานภายใตโปรโตคอล เคอรเบอรโรสนั้นตองประกอบไปดวยเครื่องแมขาย (Server) 

จํานวนสามเครื่อง ไดแก 1) Authentication Server (SA) ทําหนาที่ใหบริการตรวจสอบผูใช             

2) Ticket-Granting Server (TGS) ทําหนาที่ใหบริการออกตั๋วสําหรับใชติดตอกับแมขายใหบริการ 

“Proof of Identity Tickets” 3) Server เปนแมขายใหบริการตามความตองการของผูใช 
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2.2.4 N-th Degree Truncated Polynomials Ring (Ntru) 

Ntru หรือ NTRU (NTRU Cryptosystems, 1998) เปน Algorithm สําหรับการเขารหัสลับ

ขอมูลดวยกุญแจแบบอสมมาตร (Asymmetric Key Encryption Algorithm) เพื่อรักษาความ

ปลอดภัยในการสงขอมูลผานเครือขาย คิดคนขึ้นโดยนักคณิตศาสตร 4 ทานแหงมหาวิทยาลัย  

บราวน (Brown University) ไดแก Jeffrey Hoffstein, Jill Pipher, Joseph H. Silverman และ Daniel 

Lieman โดยนําหลักการของวงรอบพหุนาม (Polynomials Ring) ท่ีมีเลขชี้กําลังสูงสุดไมเกินคาคงที่

คาหนึ่งที่กําหนดไวมาดําเนินการทางคณิตศาสตร รวมกับหลักการมอดูโล (Modulo) ดังเชนที่ใชใน

วิธีการ RSA 

2.2.4.1 ความรูทางคณิตศาสตรท่ีเกี่ยวของ 

 NTRU  อาศัยความรูเกี่ยวกับพหุนามที่มีลักษณะพิเศษ คือ จะจํากัดคาเลขชี้กําลังให

อยูในชวง 0 ถึง N-1 โดย N คือจํานวนพจนสูงสุดที่สามารถมีไดของพหุนาม และเรียกพหุนาม

ดังกลาววา วงรอบพหุนาม (Truncated Polynomials Ring; R) 

  โดยการดําเนินการบนวงรอบพหุนามดังกลาวนี้กระทําในสองลักษณะ  ไดแก   

การบวก ซ่ึงจะทําตามหลักการบวกพหุนามทั่วไป และ การคูณซึ่งจะคํานวณผลคูณตามหลักการคูณ

พหุนามทั่วไปกอน จากนั้นก็จะตองปรับคาเลขชี้กําลังใหมีคาไมเกิน N-1 โดยจะแทนคาพจนท่ีมี 

เลขชี้กําลังตั้งแต N ข้ึนไปโดยให xN+k = xk  ดังนี้ ให xN =1 , xN+1 = x , xN+2 = x2 , xN+3 = x3 … 

ตัวอยางเชน  ให   N = 3, a = 2 – x+3x2, b = 1 +2x – x2  จะไดวา 

      a + b = (2 – x+3x2) + (1 +2x – x2)  = 3 + x + 2x2   และ  

      a*b = (2 – x+3x2) * (1 +2x – x2) = 2 + 3x – x2 + 7x3 – 3x4  

  จะเห็นวา คา เลขชี้กําลังของ a*b นั้น เทากับ 4 ซ่ึงมากกวา N-1 คือ มากกวา 3 – 1 = 2 

จึงตองจัดรูปของพหุนามใหมไดดังนี้ 

      a*b = 2 + 3x – x2 + 7 – 3x = 9 – x2  

  สําหรับการคูณกันของสองพหุนาม  ใน R นั้นเขียนในรูปทั่วไปไดเปน 

      a*b = c0 + c1x + c2x
2 + … + cN-2x

N-2 + cN-1x
N-1   

  และคาสัมประสิทธิ์ของแตละพจน (ck ) หาไดจาก 

   ck = a0bk + a1bk-1 + … + akb0 + ak+1bN-1 +ak+2bN-2 + … + aN-1bk+1   

  อาจสรุปไดวา ck หาไดจากผลรวมของผลคูณของสัมประสิทธิ์ของ a และ b ท่ี

หมายเลขลําดับพจนของทั้งสองพหุนามรวมกันไดเทากับ  k หรือเทากับ N+k 
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    NTRU Encrypt PKCS จะใชวงรอบของพหุนาม R ท่ีจํากัดคาเลขชี้กําลังสูงสุด 

รวมกับการลดคาสัมประสิทธิ์ โดยการ Modulo ดวยจํานวนเฉพาะ q ท่ีเปนจํานวนเต็มนั่นคือ 

      a mod q 

  จะหมายถึงการลดคาสัมประสิทธิ์ของพหุนาม a แตละพจนโดยการหารดวย q แลว

นําเศษที่เหลือมาเปนสัมประสิทธิ์แทนในพจนดังกลาว นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ 

   a  ≡ b (mod q) 

  หมายถึง ผลตางระหวางสัมประสิทธิ์ของ a และ b แตละพจน (an – bn) มีคาเปน

จํานวนเทาของ q 

2.2.4.2 พารามิเตอรท่ีใช 

  องคประกอบพื้นฐานของ NTRU Public Key Cryptosystem (PKCS) คือการใช

วงรอบของพหุนาม (Polynomials Ring) R ท่ีจํากัดคาเลขชี้กําลัง (Degree) อยูในชวง 0 ถึง N-1 โดย 

N คือ จํานวนพจนสูงสุดของพหุนามใน R และมีสัมประสิทธิ์เปนจํานวนเต็ม เขียนไดดังนี้ 

  R = Z[x]/(xN-1) 

                    =  (Z0x
0 + Z1x

1  + Z2x
2 + …) mod (xN – 1) 

      = a = a0x
0 + a1x

1 + …+ aN-2x
N-2 + aN-1x

N-1 

พารามิเตอรท่ีตองกําหนดไดแก N ซ่ึงเปนจํานวนพจนสูงสุดของพหุนาม  

2.2.4.3 การจัดตั้งกุญแจ (Keys Generation) 

ในการสรางกุญแจสวนตัวและกุญแจสาธารณะ ของ NTRU PKCS นั้นเริ่มจากการ

สุมเลือก พหุนามที่มีสัมประสิทธิ์คานอย ๆเมื่อเทียบกับ q ซ่ึงอยูในวงรอบ R ข้ึนมาสองพหุนามให

ช่ือเปน f และ g ตามลําดับและจะตองเก็บไวเปนความลับ โดยมีรูปแบบดังนี้ 

 f = f0 + pf1   และ  g = g0 + pg1  

  โดย f0 f1  g0 และ g1 เปนพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เปน -1,0,1 เทานั้น   

 q  เปนตัวเลขที่มีคามาก ๆ เมื่อเทียบกับ p เชน 32, 128,  256 

   p  เปนจํานวนเฉพาะที่มีคานอย ๆ เชน 2 หรือ 3 

จากนั้นตองทําการคํานวณหาคา Inverse ของ f Modulo q (fq) และ Inverse ของ f 

Modulo p (fp) โดย fq และ fp ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

 f  *f q = 1 (mod q) และ f *fp = 1 (mod p) 

หากไมสามารถหา fq และ fp ไดก็ตองกลับไปเลือก f ใหม จากนั้นก็คํานวณหา

กุญแจสาธารณะที่จะใชในการเขารหัสลับ (Encryption) ดังนี้ 

  h = fq*g(mod q) 
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สรุปไดวา กุญแจสวนตัว คือ คูของ f กับ fp และกุญแจสาธารณะคือ h 

 

2.2.4.4 การเขารหัสลับ (Encryption) 

  ในการเขารหัสนั้น จะตองสุมเลือก พหุนามขึ้นมาอีกหนึ่งพหุนาม เรียกวา 

Blinding ใหช่ือวา r จากนั้นดําเนินการตามสมการตอไปนี้ 

      e = (pr*h+m)(mod q) 

  จะไดขอมูลที่มีการเขารหัสแลว (Cipher Text) สําหรับสงใหผูรับ 

2.2.4.5 การถอดรหัส (Decryption) 

ในการถอดรหัสนั้นจะตองใชกุญแจสวนตัว (Private  Key)  f และ fp ถอดรหัส

ขอความที่ไดรับตามสมการ 

   a = f*e(mod q)  

  = f*(r*h + m)(mod q)       เนื่องจาก      e =( r*h + m)(mod q) 

 =  f*(r*pf q*g + m)(mod q)     เนื่องจาก      h = pfq*g(mod q) 

  = (pr*g + f*m)(mod q)      เนื่องจาก  f*fq = 1(mod q) 

จากนั้นนําผลลัพธท่ีไดไปลดคาสัมประสิทธิ์เทียบกับ p ตามสมการ 

  b = a(mod p)  

จากนั้นนําพหุนามที่ไดไปคํานวณเพื่อใหไดขอความตนฉบับตามสมการ 

  c = fp*b(mod p) 

  c = fp* b (mod p) 

 =  f p* f*m(mod p) = m (mod p)  เนื่องจาก  f*fp = 1(mod p) 

ผลลัพธท่ีไดคือ ขอมูลดั้งเดิมกอนการเขารหัส 

2.2.4.6 ลายเซ็นอิเล็กทรอนิก (Digital Signature) 

  สําหรับลายเซ็นอิเล็คทรอนิกนั้นเปนการนํา กุญแจสวนตัว (Private Key) มาทําการ

เขารหัส (Encrypt) ขอมูลที่ตองการทําเปนลายเซ็นซึ่งขอมูลที่จะนํามาทําเปนลายเซ็นนั้นสวนใหญ

จะตองทําการปรับลดขนาด (Message Digest) โดยการผานฟงกชัน Hash  

  การสรางลายเซ็นเริ่มจากการนําขอมูลที่ตองการสงมาสราง Message Digest (d) 

แลวนํามาคํานวณหาพหุนามที่จะใชเปนขอมูลจากสมการ  

      m = (d mod p)    

  และเลือกพหุนาม w ท่ีอยูในรูป  

      w = m + w1 +pw2  
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  โดย w1 และ w2 เปนพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์นอย ๆ เมื่อเทียบกับ q จากนั้นสราง

ลายเซ็น (s) ตามสมการ 

      s = f*w(mod q) 

  จากนั้นจัดรูปแบบขอมูลที่จะสงใหอยูในรูปขอความพรอมการเซ็นชื่อกํากับ คือคู

ของพหุนาม ( m,s) นั่นเอง 

2.2.4.7 การตรวจสอบลายเซ็นอิเล็กทรอนิก (Signature Verification) 

  ฝงผูรับจะตองตรวจสอบลายเซ็นกอนวามีลายเซ็นหรือไมโดยตรวจสอบวา s ≠ 0 

เมื่อถูกตองแลวจึงเริ่มตรวจสอบเงื่อนไขสองประการดังนี้ 

1) คํานวณจํานวนพจนท่ีสัมประสิทธิ์ตางกันของพหุนาม s กับ f0*m 

หลังจากนําไปลดคาดวย  q และ p ตามลําดับ วาอยูในชวงที่ยอมรับไดหรือไมดังนี้ 

    Dmin  ≤ Dev(s,f0*m) ≤ Dmax 
2) นํากุญแจสาธารณะของผูสงมาคํานวณหาพหุนาม t ดังสมการ 

        t = h*s (mod q) 

แลวคํานวณจํานวนพจนท่ีสัมประสิทธิ์ตางกันของพหุนาม t กับ g0*m หลังจากนําไปลดคาดวย   q 

และ p ตามลําดับ วาอยูในชวงที่ยอมรับไดหรือไมดังนี้  

     Dmin  ≤ Dev(t,g0*m) ≤ Dmax         

  Dmin เปนจํานวนพจนท่ีสัมประสิทธิ์ตางกันนอยที่สุดที่ยอมรับได 

     Dmax เปนจํานวนพจนท่ีสัมประสิทธิ์ตางกันมากที่สุดที่ยอมรับได 

  ถาผานการตรวจสอบทั้งสองขอดังกลาวถือวาเปนลายเซ็นที่ถูกตองดังนั้นกอนที่จะ

สงลายเซ็นผูสงจะตองตรวจสอบลายเซ็นใหผานเงื่อนไขทั้งสองขอกอนเพื่อใหแนใจวาจะผานการ

ตรวจสอบที่ฝงรับไดแนนอน 

2.2.4.8 คุณสมบัติท่ีสําคัญของลายเซ็นอิเล็กทรอนิก 

1) การพิสูจนตัวตนผูสงขอมูลสามารถยืนยันไดจากการตรวจสอบสอง

ข้ันตอนดังนี้  

(1) นํา Message Digestไปผานการคํานวณคา f0*m(mod q)(mod p) ซ่ึง

ไดผลลัพธเปนพหุนาม แลวนําไปเปรียบเทียบกับ ลายเซ็นที่ผานการคํานวณ e (mod q)(mod p) วามี

จํานวนพจนท่ีสัมประสิทธิ์ท่ีไมเทากันอยูในชวงที่ยอมรับไดหรือไม  

(2) นําลายเซ็นไปผานการคํานวณ t = h*s (mod q)(mod p)  แลว

นําไปเปรียบเทียบกับผลลัพธจากการคํานวณ  g0*m(mod q)(mod p) วามีจํานวนพจนท่ีสัมประสิทธิ์

ตางกันอยูในชวงที่ยอมรับไดหรือไม 
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หากผานเงื่อนไขทั้งสองขอถือวาการยืนยันสําเร็จ 

2) การยืนยันวาเปนขอความที่ผูสงเปนผูสรางขึ้นมาจริงทําไดโดยการนํา

ขอมูลที่ไมไดถูกเขารหัส (Plain  Text) มาทํา Message  Digest แลวนําไปเปรียบเทียบกับ Message 

Digest ท่ีไดรับมาจากผูสงหากตรงกันก็ยืนยันไดวาเปนขอมูลเดียวกัน 

3) การยืนยันวาผูรับไดรับขอมูลนั้นแลวจริงโดยไมไดทําการแกไข หาก

ผานการตรวจสอบในขอ 1) และขอ 2) แลวแสดงวาเปนขอความเดียวกัน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูรับ

ไมไดแกไขอยางแนนอนเพราะถามีการแกไขจะทําให Message Digest ไมตรงกัน 

 

2.2.5 การรักษาความปลอดภัยโดยใชเทคนิค Truncated Polynomials 

จากหลักการของ NTRU ที่กลาวขางตนยังมีขอบกพรองอยูบางประการคือการเขารหัส และ 

การถอดรหัสขอมูลไมสามารถทํายอนกลับกันไดซ่ึงแตกตางกับหลักการ RSA ทําใหการสราง

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกตองใชกระบวนการที่แตกตางจากการเขารหัสธรรมดากลาวคือมิใชเพียงแค

สลับกุญแจเทานั้น  

จากปญหาดังกลาวจึงมีงานวิจัย (Prapoorna and Avadhani, 2007: 130-133) ไดเสนอ

อัลกอริทึมที่ใชหลักการ Truncated  Polynomials เชนเดียวกับใน NTRU แตมีการพัฒนาใหมีขอดี

มากขึ้นโดยรวมขอดีของ RSA กับ NTRU เขาดวยกัน ซ่ึงมีขอดีดังตอไปนี้ 1) การเขารหัสและการ

ทําลายเซ็นอิเล็กทรอนิกใชอัลกอริทึมเดียวกัน เพียงแตตองสลับหนาที่กุญแจกัน เหมือน RSA แต

การทํางานเร็วกวา 2) การถอดรหัสและการตรวจสอบลายเซ็นใชอัลกอริทึมเดียวกันแตตองสลับ

หนาที่กุญแจเชนกัน 3) การสรางลายเซ็นอิเล็กทรอนิกดวยกุญแจสวนตัวของผูสง สามารถ

ตรวจสอบไดดวยกุญแจสาธารณะของผูสง เชนเดียวกับ RSA ซ่ึง NTRU ไมสามารถทําได 

2.2.5.1 พารามิเตอรท่ีใช 

องคประกอบพื้นฐานยังคงเหมือนกับ NTRU Public Key Cryptosystem (PKCS) 

คือการใชวงรอบของพหุนาม (Polynomials Ring) R ท่ีจํากัดคาเลขชี้กําลัง (Degree) อยูในชวง 0 ถึง 

N-1 โดย N คือ จํานวนพจนสูงสุดของพหุนามใน R และมีสัมประสิทธิ์เปนจํานวนเต็ม เขียนไดดังนี้    

  R = Z[x]/(xN-1) 

                    =  (Z0x
0 + Z1x

1  + Z2x
2 + …) mod (xN – 1) 

      = a = a0x
0 + a1x

1 + …+ aN-2x
N-2 + aN-1x

N-1 

พารามิเตอรท่ีตองกําหนดไดแก  

 N   เปนจํานวนพจนสูงสุดของพหุนามที่มีคาเปนพหุคูณของ p 
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 q  เปนตัวเลขที่มีคามาก ๆ เมื่อเทียบกับ p และไมมีตัวประกอบรวมกับ p 

เชน 32 , 128 ,  256 

 p  เปนจํานวนเฉพาะที่มีคานอย ๆ เชน 2 หรือ 3   

เชน กําหนด N = 6, p = 3, q = 32 

2.2.5.2 การจัดตั้งกุญแจ 

เริ่มตนผูสงตอง เลือกพหุนาม f ท่ีมีดีกรีนอยกวา N สําหรับใชเปนกุญแจสวนตัว 

จากนั้นคํานวณหา คา Inverse ของ f  Modulo q (fq)  การเลือกพหุนาม f  นั้นตองสามารถหา fq ได

เชนเดียวกับใน NTRU จากนั้นเลือกพหุนาม g  ท่ีมีดีกรีนอย ๆ  และเลือกพหุนาม r  แบบสุม โดยที่

คาของ q และ p สามารถเผยแพรสูสาธารณะได  

เชน กําหนด   

f = -1+x+x4  มีสัมประสิทธิ์เปน (-1, 1, 0, 0, 1, 0)  

fq = 27+23x+14x
2+28x3+23x4+14x5  มีสัมประสิทธิ์เปน (27, 23, 14, 28, 23, 14) 

g = -1+x2+x3-x5 มีสัมประสิทธิ์เปน (-1, 0, 1, 1, 0, -1) 

r = -1+x2-x3+x5 มีสัมประสิทธิ์เปน (-1, 0, 1, -1, 0, 1) 

กุญแจสาธารณะสามารถคํานวณไดจากสมการ  

h = fq+N*g   

= 27+23x+14x2+28x3+23x4+14x5+6(-1+x2+x3-x5) 

= 27+23x+14x2+28x3+23x4+14x5 -6+6x2+6x3-6x5 

= 21+23x+20x2+34x3+23x4+8x5  

โดยที่ N เปนคาพหุคูณของ p และจะตองเก็บคา f  และ fq ไวเปนความลับ 

2.2.5.3 การเขารหัสขอมูล (Encryption) 

ทําไดโดยนําขอมูลมาทําเปนพหุนาม เชน ขอมูลเริ่มตนเปน “&”   มีรหัสเปน 

100110 ทําเปนพหุนามไดเปน 1+x3+x4 

แลวนํามาคํานวณตามสมการ 

e = h*(m + r*q)  

   = (21+23x+20x2+34x3+23x4+8x5) (1+x3+x4 +32(-1+x2-x3+x5)) 

   = (-651+736x6-1054x6+20x6+736x6) 

+(-713x+256x7-713x7+34x7+640x7)  

+(-620x2+672x2-248x8+23x8+1088x8) 

+(-1054x3+736x3-651x3+8x9+736x9) 
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+(-713x4+640x4-713x4+21x4+256x10) 

+(-248x5+1088x5-620x5+23x5+672x5) 

 =  -213-496x+915x2-225x3-509x4+915x5 

ซ่ึงเปนพหุนามของขอมูลที่เขารหัสแลว (Cipher Text) สําหรับสงไปยังผูรับ 

2.2.5.4 การถอดรหัสขอมูล (Decryption) 

  เมื่อไดรับขอมูลที่เขารหัสมาแลวฝงรับจะทําการถอดรหัสขอมูลดวยกุญแจสวนตัว

โดยนํามาคํานวณตามสมการ (1) และ (2) ตามลําดับ 

   a  =  f*e  (mod  q)      (1)     

 = f * { h (m+(r*q))} mod q 

 = (f*h*m) mod q 

 = f*m* {fq+N*g} mod q 

 = (m mod q) +(N*f*m*g) mod q 

   b  =  a  mod  p     (2)  

b = m mod p         เนื่องจาก  N = k*p 

  จากนั้นนําพหุนาม b ไปแปลงเปนขอมูลก็จะไดขอมูลที่ถอดรหัสแลว (Plain Text) 

เชน   a = (-1+x+x4)(-213-496x+915x2-225x3-509x4+915x5)mod 32 

= {(213+496x-915x2+225x3+509x4-915x5) 

 +(-213x-496x2+915x3-225x4-509x5+915x6) 

 +(-213x4-496x5+915x6-225x7-509x8+915x9)}mod 32 

= {(213+915x6+915x6)+(496x-213x-225x7)+(-915x2-496x2-509x8) 

 +(225x3+915x3+915x9)+(509x4-225x4-213x4) 

 +(-915x5-509x5-496x5)} mod 32 

= (2043+58x-1920x2+2055x3+71x4-1920x5) mod 32 

= 27+26x+7x3+7x4 = -5-6x+7x3+7x4 

b = a mod p 

= (-5-6x+7x3+7x4) mod 3 

= 1+x3+x4 

นํา b มาทําเปนขอมูลจะได 100110  ซ่ึงตรงกับ “&” 
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2.2.5.5 การทําลายเซ็นอิเล็กทรอนิก 

ทําไดโดยสราง Message Digest (m) แลวทําเปนพหุนาม เชน กําหนดขอมูลที่ทํา 

Message Digest แลวเปน 101000 ดังนั้น 

 m = 1+x2 และกําหนดให 

f = -1+x+x4  มีสัมประสิทธิ์เปน (-1, 1, 0, 0, 1, 0)  

fq = 27+23x+14x
2+28x3+23x4+14x5  มีสัมประสิทธิ์เปน (27, 23, 14, 28, 23, 14) 

g = -1+x2+x3-x5 มีสัมประสิทธิ์เปน (-1, 0, 1, 1, 0, -1) 

r = -1+x2-x3+x5 มีสัมประสิทธิ์เปน (-1, 0, 1, -1, 0, 1) 

h = 21+23x+20x2+34x3+23x4+8x5 มีสัมประสิทธิ์เปน (21, 23, 20, 34, 23, 8) 

จากนั้นนํามาเขารหัสดวยกุญแจสวนตัวตามสมการ 

e = f*(m + r*q)   โดยที่ r เปนพหุนามที่เลือกอยางสุม 

 = (27+23x+14x2+28x3+23x4+14x5){( 1+x2)+32(-1+x2-x3+x5)} 

 = 96–63x-33x2+97x3-63x4-32x5 

ซ่ึงเปนลายเซ็นที่จะสงไปพรอมกับขอมูล จะเห็นวาใชอัลกอริทึมเดียวกับการ

เขารหัสเพียงแตเปลี่ยนจากกุญแจสาธารณะมาใชกุญแจสวนตัวในการเขารหัสแทน 

2.2.5.6 การตรวจสอบลายเซ็นดวยกุญแจสาธารณะ 

โดย นํา ลายเซ็นที่ไดรับมาคํานวณรวมกับกุญแจสาธารณะตามสมการ 

a = h*e (mod q )   

 = {(21+23x+20x2+34x3+23x4+8x5) 

   ( 96–63x-33x2+97x3-63x4-32x5)}mod 32 

 = 7+6x+x2-6x3-6x4 

จากนั้นคํานวณ 

b= a mod p  

 = (7+6x+x2-6x3-6x4) mod 3 

 = 1+x2  

นํา b มาทําเปนขอมูลจะได 101000 ซ่ึงคือ Message Digest  m ออกมา 

ในทํานองเดียวกันจะเห็นวาใชอัลกอริทึมเดียวกับการถอดรหัสขอมูลเพียงแต

เปลี่ยนจากกุญแจสวนตัวมาใชกุญแจสาธารณะในการถอดรหัสแทน 
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2.2.5.7 คุณสมบัติท่ีสําคัญของลายเซ็นอิเล็กทรอนิก 

1) การพิสูจนตัวตนผูสงขอมูลสามารถยืนยันไดจากการใชกุญแจ

สาธารณะของผูสงถอดรหัสลายเซ็นที่ไดรับ หากสามารถทําไดถือวายืนยันสําเร็จ 

2) การยืนยันวาเปนขอความที่ผูสงเปนผูสรางขึ้นมาจริงทําไดโดยการนํา

ขอมูลที่ไมไดถูกเขารหัส (Plain Text) มาทํา Message Digest แลวนําไปเปรียบเทียบกับ Message 

Digest ท่ีไดจากการถอดรหัสดวยกุญแจสาธารณะหากเหมือนกันก็ยืนยันไดวาเปนขอมูลเดียวกัน 

3) การยืนยันวาผูรับไดรับขอมูลนั้นแลวจริงโดยไมไดทําการแกไข หาก

ผานการตรวจสอบในขอ 2) แลวแสดงวาเปนขอความเดียวกัน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาขอความที่ใช

กุญแจสาธารณะของผูสงถอดรหัสออกมาไดนั้นผูรับไมสามารถแกไขไดอยางแนนอนเพราะไม

ทราบกุญแจสวนตัวของผูสง 

จากการตรวจสอบอัลกอริทึมที่ใชในการเขารหัสและถอดรหัสพบวา การเลือก  

พหุนาม f และ g นั้นจะตองทําการทดสอบกับกุญแจคูหนึ่งกอนวาเมื่อทําการเขารหัสดวยกุญแจ

อันหนึ่งแลวตองสามารถถอดรหัสดวยกุญแจอีกอันหนึ่งที่คูกันไดคาที่ถูกตอง 

 



 

บทที่  3 
 

การจัดการอุปกรณไฟฟาผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยโทรศัพทเคลื่อนที่ 
 

3.1 แนวคิดในการวิจัย 

 

จากภาพที่ 3.1 แสดงภาพรวมการทํางานของระบบซึ่งการควบคุมจะดําเนินการจาก

โทรศัพทเคลื่อนที่ทําการเชื่อมตอผานระบบ GPRS (General Packet Radio Service) ซึ่งมี

อัตราการสงขอมูล 56 – 114 กิโลบิตตอวินาที และอาจใชเทคโนโลยี EDGE (Enhanced Data 

Rates for GSM Evolution) ชวยเพิ่มอัตราการสงขอมูลไดสูงถึง 236.8 – 473.6 กิโลบิตตอ

วินาที (General Packet Radio Service, 2007) ทําการเชื่อมตอเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ต (IP 

Network) ดวยไอพีแอดเดรสไปยังเอเจนทท่ีทํางานบนอุปกรณโดยผานเราทเตอรเขาสูระบบ

เครือขายเฉพาะที่ (Local Area Network; LAN) โดยมีขอกําหนด (Protocol) วากอนที่จะติดตอกับ

อุปกรณไดจะตองติดตอไปที่แมขายใหบริการที่ทําหนาที่ในการรักษาความปลอดภัยของระบบเพื่อ

ทําการตรวจสอบยืนยันบุคคลและแลกเปลี่ยนขอมูลสําคัญที่ตองใชในการจัดการควบคุมอุปกรณ 

เชน ตั๋วสําหรับใชติดตอกับอุปกรณ กุญแจรวม กุญแจสาธารณะของอุปกรณ หลังจากผานขั้นตอน

ดังกลาวก็สามารถติดตอไปยังอุปกรณเปาหมายเพื่อจัดการควบคุมไดโดยตรงซึ่งมีการเขารหัสลับ

ขอมูลที่ส่ือสารระหวางโทรศัพทเคลื่อนที่กับอุปกรณท่ีตองการจัดการและมีการใชลายเซ็นดิจิตอล

สําหรับคําสั่งเปลี่ยนคาของตัวแปรบนอุปกรณเพื่อปองกันการปฏิเสธความรับผิดชอบของผูใช 

ในการสื่อสารขอมูลระหวางผูใช (โทรศัพทเคลื่อนที่) กับเอเจนทนั้น หากสื่อสารกันดวย

รหัสคําสั่งจะทําใหไมสะดวกในการใชงานกลาวคือผูใชจะตองจํารหัสคําสั่งตาง ๆ ไดซ่ึงเปนการเพิ่ม

ภาระแกผูใช นอกจากนี้ในสวนของอุปกรณก็จะตองเก็บรหัสคําสั่งไวเปนจํานวนมากซึ่งเปนการ

ส้ินเปลืองทรัพยากรเพื่อขจัดปญหาดังกลาวจึงนําโปรโตคอล SNMP ซึ่งมีการใชงานดานการจัดการ

เครือขายอยูแลวและมีขอกําหนดสําหรับการสื่อสารขอมูลคําสั่งที่เปนมาตรฐานสามารถนํามา

ประยุกตใชในงานวิจัยไดเปนอยางดี แตก็ยังมีขอที่ตองปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นให

สอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยขึ้นดังงานวิจัย (ประการ ผูวิบูลยสุข, 2546) ท่ีนําเทคโนโลยี XML 

มาปรับปรุงมาตรฐาน SNMP ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยปรับปรุง MIB (Management 

Information Based) จาก SMI-MIB (Structure of  Management Information – MIB) ซ่ึงมีโครงสราง 
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ขอมูลรูปแบบของตัวอักษร (Text Based) เปน XML-MIB แทนทําใหการเขาถึงตัวแปรตาง ๆ ทําได
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และปรับปรุงในสวนที่เกี่ยวกับขอมูลที่สงระหวางอุปกรณ
จัดการกับอุปกรณที่ตองการจัดการจากเดิมที่มีการเขารหัสดวย Abstract Syntax Notation 1 มาเปน
การสงขอมูลในลักษณะที่เปนเอกสาร XML เหตุผลสําคัญที่นําเทคโนโลยี XML มาใชเนื่องจากการ
แลกเปลี่ยนขอมูลในเครือขายอินเทอรเน็ตโดยทั่วไปลวนแลวแตใช XML เปนมาตรฐานประกอบ
กับมีเครื่องมือ (Tool) ตาง ๆ ที่สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมดวย XML ใหสามารถทําไดรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในงานวิจัยคร้ังนี้จึงนําแนวคิดนี้มาประยุกตใชเพื่อใหการจัดการควบคุม
อุปกรณทําไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดและดวยเทคโนโลยีปจจุบันความสามารถในการ
รับสงขอมูลของโทรศัพทเคล่ือนที่อยูในระดับ 80 – 100 kbps ถาใชงานผานระบบ GPRS  จึง
สามารถสื่อสารดวย XML ไดสะดวกและรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ตามหลักการของ SNMP นั้นที่สถานีจัดการจะตองเก็บขอมูลสําหรับการจัดการ (MIB) ไว
ในฐานขอมูลดวยแตเนื่องจากเครื่องโทรศัพทมีหนวยความจําที่จํากัดงานวิจัยนี้จึงออกแบบระบบ
ไมใหมีการเก็บขอมูลสําหรับการจัดการของอุปกรณที่ตองการจัดการไวที่เครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ 
(Management Station) แตจะใชการรองขอจาก อุปกรณที่เราตองการจัดการในขณะทําการจัดการ
แทน เพื่อประหยัดหนวยความจํา และขอมูลสําหรับการจัดการที่ได จะถูกนํามาแปลงเปนขอความ
สําหรับติดตอกับผูใช (User Interface: UI) ที่ส่ือความหมายใหผูใชเขาใจงายกอนนําขึ้นแสดงบน
หนาจอโทรศัพทเคลื่อนที่ ทําใหการใชงานทําไดงาย ผูใชงานเพียงแคเลือกคําส่ังบนหนาจอ
โทรศัพทเคล่ือนที่ใหตรงกับที่ตองการจัดการโดยการกดปุมแทนการปอน Object ID จากนั้น
โทรศัพทเคล่ือนที่ก็จะนํา Object ID ไปจัดการตามโปรโตคอลของระบบตอไปซึ่งถือวาผูใชได
ทํางานกับอุปกรณนั้นแลว โดยผูใชไมตองจดจํา Object ID ตาง ๆ ของอุปกรณที่ตองการจัดการซึ่ง
เปนเรื่องที่ยุงยาก  และผูใชงานไมจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับโปรโตคอลที่ใชดวย นั่นคือบุคคล
ทั่วไปก็สามารถใชงานได 

เนื่องจากการสื่อสารกันระหวางผูใช กับ เอเจนท เปนการสื่อสารผานเครือขาย อินเทอรเน็ต 
ซ่ึงเปนเครือขายสาธารณะอาจถูกจูโจมจากผูไมประสงคดีไดงาย จึงจําเปนตองมีการรักษาความ
ปลอดภัยอยางเขมงวด ในงานวิจัยนี้ไดนําเทคนิคและวิธีการในการรักษาความปลอดภัยตาง ๆ มาใช 
ไดแก การปองกันการปฏิเสธการสงและรับขอมูลดวยการใชลายเซ็นอิเล็กทรอนิค (Digital 
Signature) การใชตั๋ว (Ticket) ตามหลักการของเคอรเบอรโรส (Kerberos) ซ่ึงออกโดย 
Authentication Server และการใชรหัสผาน (Password or Pin Code) เพื่อปองกันบุคคลภายนอกผู
ไมมีสิทธิ์ในการจัดการอุปกรณ ไมใหเขามาจัดการกับอุปกรณเปาหมายได กลาวคือตองมีการพสูิจน
ตัวตนของผูใชกอน เอเจนท จึงจะยอมรับคําส่ังใด ๆ และดําเนินการตามคําสั่งที่ไดรับสวนการรักษา
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ความลับของขอมูล (Confidential) ใชเทคนิคการเขารหัสขอมูล (Encryption) ดวยอัลกอริทึม 

(Algorithm) ท้ัง 2 แบบโดย อัลกอริทึมแบบกุญแจสมมาตร (Symmetric  Key) ใชอัลกอริทึมแบบ 

AES และอัลกอริทึมแบบกุญแจอสมมาตร (Asymmetric  Key) ใชอัลกอริทึมแบบ Truncated 

Polynomials  ท่ีมีความรวดเร็วมากกวาและใชทรัพยากรในการเขา / ถอดรหัสนอยกวา RSA 

นอกจากนี้ยังมีการใชเทคนิคการลดขนาดขอมูล (Message Digest) ในการตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูล (Integrity Control)  

 

3.2 คําสั่งที่ใชในการควบคุมอุปกรณและหลักการทํางาน 

 

 จากการพิจารณาคําสั่งที่ใชในการควบคุมอุปกรณตาง ๆ สามารถสรุปไดวา มีคําสั่งที่ตางกัน

5 คําสั่ง แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3.1ไดแก 

1. คําสั่งเปดเครื่อง 

2. คําสั่งปดเครื่อง 

3. คําสั่งตรวจสอบสถานะ 

4. คําสั่งเปลี่ยนสถานะ 

5. คําสั่งปรับคาตาง ๆ 

 

คําสั่งทั้งหมดที่ใชควบคุมอุปกรณตาง ๆ ซ่ึงการควบคุมจะเกิดจากฝง Manager สามารถ

แบงเปน 2 ประเภท ไดแก คําสั่งสําหรับเปลี่ยนหรือกําหนดคา (Write/Set) ของตัวแปรที่เก็บใน MIB 

ของอุปกรณตาง ๆ และคําสั่งสําหรับตรวจสอบหรืออานคา (Read/Get) ปจจุบันของตัวแปร เมื่อ

เปรียบเทียบกับโปรโตคอล SNMP แลวนํามาปรับปรุงเปนโปรโตคอลเพื่อใชสําหรับควบคุมอุปกรณ

ซ่ึงประกอบดวยคําสั่งดังนี้ 

1. Get-request 

2. Set-request 

3. Get-response 
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ตารางที่ 3.1  แสดงตัวอยางรายการอุปกรณและคําสั่งที่เกี่ยวของ 

 

รายการอุปกรณ คําสั่งที่ใชควบคุม 

หลอดไฟฟา เปด ปด ตรวจสอบสถานะ 

หมอหุงขาว เปด ปด ตรวจสอบสถานะ  เปลี่ยนสถานะ 

กาตมน้ํารอน เปด ปด ตรวจสอบสถานะ ปรับอุณหภูมิ 

เตาอบไมโครเวฟ เปด ปด ตรวจสอบสถานะ ปรับเลือกโหมด ปรับ

อุณหภูมิ 

เตาไฟฟา 
เปด ปด ตรวจสอบสถานะ ตรวจสอบอุณหภูมิ 

ปรับเปลี่ยนอุณหภุมิ  

โทรทัศน เปด ปด เปลี่ยนชอง ปรับระดับเสียง 

เครื่องบันทึกรายการโทรทัศน เปด ปด เริ่มบันทึก หยุดบันทึก 

เครื่องปรับอากาศ เปด ปด ปรับอุณหภูมิ ปรับระดับพัดลม เลือกโหมด 

พัดลม เปด ปด ปรับสายหรือไมสาย ปรับระดับแรงลม ปรับ

มุมกมหรือเงย 

กลองวงจรปด เปด ปด หมุนซาย – ขวา ปรับมุมกมหรือเงย 

  

3.2.1 Get-request 

ตอไปนี้เปนตัวอยางขอมูลที่สงจาก Manager ไปยัง เอเจนท ดวยคําสั่ง Get-request 

<SNMP> 

<Header  ver= ‘2.0’   comn= “public”     cmd= “Get-request”  reqId = ‘0’ /> 

<Data> 

      <Object  id= ‘{1 3 6 1 2 1 10 175 1 }’  / > 

      <Object  id=  ‘{1 3 6 1 2 1 10 175 2 }’  / > 

      <Object  id=  ‘{1 3 6 1 2 1 10 175 3 }’  / > 

</Data> 

</SNMP> 
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การสงคําสั่ง Get-request เริ่มตนดวย Manager จะสงการรองขอไปยัง เอเจนท โดยระบุ 

Version ของโปรโตคอล Community ท่ีใชในการติดตอ ชนิดของคําสั่ง Get-request หมายเลขการ

รองขอ และระบุ ObjectID ของ Object ท่ีตองการขอมูล 

เมื่อ เอเจนท ไดรับการรองขอจาก Manager ก็จะตรวจสอบขอมูล และไปคนหาขอมูลจาก 

MIB ของอุปกรณตาม ObjectID ท่ีไดรับ แลวตรวจสอบวา Object ดังกลาวสามารถเขาถึงไดแบบใด 

ตาม Max-Access ใน MIB ของอุปกรณหากเปนชนิดที่ไมสามารถอานไดก็ตอบกลับเปน

ขอผิดพลาดแจงวาเปนขอมูลที่ไมอนุญาตใหอาน แตถาเปนชนิดที่สามารอานไดก็จะอานออกมา 

แลวนํามาตอบกลับไปยัง Manager ดวยคําสั่ง Get-response 

 

3.2.2 Get-response 

ตอไปนี้เปนตัวอยางขอมูลที่สงจาก เอเจนท ไปยัง Manager ดวยคําสั่ง Get-response 

<SNMP> 

<Header  ver= ‘2.0’   comn= “public”     cmd= “Get-response”  reqId = ‘0’ /> 

<Data> 

  <Object  id= ‘{1 3 6 1 2 1 10 175 1 }’  code =  ‘ 2 ’> 

    1297152600  

  </Object  >  

    <Object  id=  ‘{1 3 6 1 2 1 10 175 2 }’ code = ‘64’ >  127.0.0.1 </Object > 

    <Object  id=  ‘{1 3 6 1 2 1 10 175 3 }’ code = ‘64’ >  127.0.0.1 </Object > 

</Data> 

</SNMP> 

คําสั่ง Get-response จะระบุ Version ของโปรโตคอล Community ท่ีใชในการติดตอชนิด

ของคําสั่ง Get-response หมายเลขการรองขอที่ไดรับจาก Manager และระบุคา ObjectID   ชนิดของ

ขอมูลระบุดวย code =  ‘  ’ สถานะความผิดพลาด ระบุดวย err = ‘0’ และ คาของ Object ที่ไดรับการ

รองขอ หากไมมีขอผิดพลาดใด ๆ  แตถาเกิดขอผิดพลาดก็จะระบุ err = ‘1’ และใสรหัสของ

ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นแทนคาของ Object 
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3.2.3 Set-request 

ตอไปนี้เปนตัวอยางขอมูลที่สงจาก Manager ไปยัง เอเจนท ดวยคําสั่ง Set-request 

<SNMP> 

<Header  ver= ‘2.0’   comn= “public”     cmd= “Set-response”  reqId = ‘1’ /> 

<Data> 

    <Object id= ‘{1 3 6 1 2 1 10 175 4 }’  code =  ‘ 2 ’> 1 </Object > 

    <Object id= ‘{1 3 6 1 2 1 10 175 5 }’ code =  ‘ 2 ’> 1 </Object > 

    <Object id= ‘{1 3 6 1 2 1 10 175 6 }’ code =  ‘ 64 ’>  202.28.16.232 </Object > 

</Data> 

</SNMP> 

หากตองการแกไขคาที่เอเจนท ฝง Manager จะสงคําสั่ง Set-request โดยจะสงขอมูลที่ระบุ 

Version ของโปรโตคอล Community ท่ีใชในการติดตอ ชนิดของคําสั่ง Set-request หมายเลขการ

รองขอ และระบุคา ObjectID และชนิดของขอมูล ของ Object ท่ีตองการแกไขขอมูลพรอมระบุคา

ใหมของ Object ท่ีตองการให เอเจนท นําไปใช 

เมื่อเอเจนทไดรับคําสั่ง Set-request จาก Manager ก็จะตรวจสอบขอมูล และไปคนหา

ขอมูลจาก MIB ของอุปกรณตาม ObjectId ท่ีไดรับ และทําการตรวจสอบวา Object ดังกลาว

สามารถเขาถึงไดแบบใด ตาม Max-Access ใน MIB ของอุปกรณ หากเปนชนิดที่แกไขได ก็จะทํา

การแกไขคาตามที่ไดรับมาจาก Manager และสงคําสั่งไปควบคุมใหอุปกรณทํางานตามที่ไดรับ

คําสั่งมา เชน หากไดรับคําสั่งใหหมุนขวา หลังจากแกไขคาตัวแปรใน MIB แลวก็จะสั่งงานใหทํา

การหมุนขวาตามที่ไดรับการรองขอมา จากนั้นก็จะตอบกลับไปยัง Manager ดวยคําสั่ง               

Get-response เหมือนกับการตอบกลับ คําสั่ง Get-request ตางกันตรงที่คาของ Object ท่ีตอบกลับไป

จะเปนคาหลังจากแกไขแลว หากเปนชนิดที่ไมสามารถแกไขไดก็จะ ไมทําการแกไขและสงคําสั่ง 

Get-request กลับไปและมีการระบุ err  = ‘1’ และใสรหัสของขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นแทนคาของ  

Object 

 

3.3 การออกแบบการทํางานของระบบ 

 

เนื่องจากการติดตอกันระหวาง Manager หรือผูใช (User) กับเอเจนทหรืออุปกรณ(Device) 

ในงานวิจัยนี้มุงเนนไปที่การติดตอกันแบบไรสายผานเครือขายสาธารณะ (Wireless Network) ซ่ึงมี

ความปลอดภัยต่ําและมีความเสี่ยงตอการถูกโจมตีโดยผูบุกรุกไดงายจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่
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จะตองมีระบบการรักษาความปลอดภัย (Security) ที่เขมแข็งเพียงพอ ในงานวิจัยนี้ไดนําเทคนิคและ
วิธีการในการรักษาความปลอดภัยตาง ๆ มาใช ไดแก การตรวจสอบผูใชหรือการยืนยันตัวบุคคล 
(Authentication) ดวยวิธีการตาง ๆ ไดแก การใชลายเซ็นอิเล็กทรอนิก (Digital Signature) การใชตั๋ว 
(Ticket) ตามหลักการของเคอรเบอรโรส (Kerberos) ซ่ึงออกโดย Authentication Server และการใช
รหัสผาน (Password or Pin Code) สวนการรักษาความลับของขอมูล (Confidential) ใชเทคนิคการ
เขารหัสขอมูล (Encryption) ดวยอัลกอริทึม (Algorithm) ทั้ง 2 แบบโดย อัลกอริทึมแบบกุญแจ
สมมาตร (Symmetric Key) ใชอัลกอริทึมแบบ AES และ อัลกอริทึมแบบกุญแจอสมมาตร 
(Asymmetric Key) ใชอัลกอริทึมแบบ Truncated Polynomials ที่มีความรวดเร็วมากกวาและใช
ทรัพยากรในการเขา / ถอดรหัสนอยกวา RSA นอกจากนี้ยังมีการใชเทคนิคการลดขนาดขอมูล 
(Message Digest) ในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล (Integrity Control) เหตุที่ตองใชการ
เขารหัสทั้งสองแบบเนื่องจากขอมูลที่สงมีทั้งกรณีที่ตองการการระบุตัวตนของผูเขารหัสและกรณีที่
ตองการเพียงรักษาความลับของขอมูลที่สงเทานั้น ในสวนที่ตองการการระบุตัวตนของผูเขารหัส
เชนการยืนยันบุคคลและการสงกุญแจที่จะใชในการสื่อสารกัน หรือกรณีลายเซ็นดิจิตอลก็จะใช
อัลกอริทึมแบบกุญแจอสมมาตร แตในสวนที่ตองการเพียงรักษาความลับของขอมูลจะใชอัลกอริทึม
แบบกุญแจสมมาตรก็เพียงพอเนื่องจากจะใชเวลานอยกวา 

โปรโตคอลที่ใชในงานวิจัยนี้แบงเปน 3 สวนไดแก 1) โปรโตคอลสําหรับการสงกุญแจ
สาธารณะใหแก Authentication Server และการยืนยันตัวบุคคลของ User กับ Authentication 
Server  2) โปรโตคอลสําหรับการรองขอ Ticket และ กุญแจลับ (Session Key) จาก Authentication 
Server และการยืนยันตัวบุคคลของ User กับ เอเจนท 3)โปรโตคอลสําหรับการสงและรับคําสั่งใน
การควบคุมอุปกรณระหวางผูใช กับ เอเจนท 

สัญลักษณที่ใชในภาพแสดงโปรโตคอล มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
อัลกอริทึมแบบกุญแจสมมาตร (Symmetric Keys Algorithm) ใช อัลกอริทึม AES 

Ks  หมายถึงกุญแจที่ใชรวมกันระหวาง ผูใชกับ Authentication Server 
Ksess หมายถึงกุญแจที่ใชรวมกันระหวาง ผูใชกับอุปกรณ 

อัลกอริทึมแบบกุญแจอสมมาตร (Asymmetric Keys Algorithm) ใชอัลกอริทึม Truncated 
Polynomials 

KP   หมายถึงกุญแจสาธารณะของ Authentication Server 
KPU หมายถึงกุญแจสาธารณะของผูใช 
KPA หมายถึงกุญแจสาธารณะของอุปกรณ 
KPr  หมายถึงกุญแจสวนตวัของ Authentication Server 
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KPrU หมายถึงกุญแจสวนตัวของผูใช 

KPrA หมายถึงกุญแจสวนตัวของอุปกรณ 

Uname  หมายถึงชื่อของผูใช (Username) 

Aname  หมายถึงชื่อของอุปกรณ 

MIB1     หมายถึงรายชื่ออุปกรณท้ังหมดที่มี 

MIB2      หมายถึงรายละเอียดของแตละอุปกรณ 

 

Manager Authentication Server

(1)  Uname ,{ password , KPU ,T1 ,  R1 } KP

(2) { MIB1 , Ks , T2 , R1-1  } KPU

 
 

ภาพที่ 3.2  แสดงการสงกุญแจสาธารณะและการยืนยันตัวบุคคลของ Manager กับ AS  

 

3.3.1 การยืนยันบุคคลและสงกุญแจสาธารณะ 

โปรโตคอลที่ใชสําหรับการสงกุญแจสาธารณะใหแก Authentication Server และการยืนยัน

ตัวบุคคลของ Manager หรือผูใช (User) กับ Authentication  Server ใชอัลกอริทึมแบบกุญแจ 

อสมมาตร (Asymmetric Key Algorithm) ดังภาพที่ 3.2 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

3.3.1.1 User ทําการ Login ดวย Username และ Password โปรแกรมฝง Manager 

จะสรางขอมูลที่ประกอบดวย Username Password กุญแจสาธารณะของผูใช (User’s Public  Key; 

KPU ) บันทึกเวลา (Time Stamp; T1) และตัวเลขสุม (Random Number; R1)  ซ่ึงผานการเขารหัสดวย   

กุญแจสาธารณะของ Authentication Server (KP) สงไปใหแก Authentication Server โดยที่ใช 

รหัสผานสําหรับการยืนยันบุคคลวาเปนเจาของพลับบลิกกุญแจแทนการใชใบรับรอง (Certificate ) 

3.3.1.2 Authentication Server ทําการถอดรหัส (Decryption) ขอมูลที่ไดรับดวย

กุญแจสวนตัว (Private Key; KPr) จากนั้นนํา Username ไปคนหารหัสผาน (Password) ในฐานขอมูล

หากไมพบก็จะแจงกลับไปวาไมพบ Username ดังกลาว หากพบก็จะนํา Password ท่ีอานไดมา

เปรียบเทียบกับที่ไดรับมา หากตรงกันแสดงวาเปนผูใชตัวจริงก็จะบันทึกกุญแจสาธารณะนั้นเขากับ 

Username ในฐานขอมูลเพื่อใชในโอกาสตอไป ขณะเดียวกันก็สรางกุญแจลับที่ใชระหวางผูใชกับ AS 

เก็บลงฐานขอมูลของผูใช และ สรางขอมูลขึ้นมาใหมประกอบดวย MIB ซ่ึงแสดงรายการอุปกรณ

ท้ังหมดที่สามารถควบคุมได กุญแจลับ บันทึกเวลา (T2) และผลจากการแกไขตัวเลขสุม (R1-1) ซ่ึง
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ขอมูลเหลานี้ตองผานการเขารหัสดวยกุญแจสาธารณะของผูใช (User’s Public Key; KPU) กอนสงกลับ

ไปยังฝง Manager เพื่อแจงผลการตรวจสอบผูใช 

3.3.1.3 เมื่อฝง Manager ไดรับขอมูลที่ (2) ตามภาพที่ 3.2 จะทําการถอดรหัสดวย

กุญแจสวนตัวของผูใช (User’s Private Key; KPrU) หากไดขอมูลที่สามารถอานไดและตรวจสอบ 

R1-1 วาถูกตองแลวแสดงวาการสงกุญแจประสบความสําเร็จจากนั้นจะนํา MIB ท่ีไดรับไปพิจารณา

วามีรายการอุปกรณใดบางอยูในระบบและแตละอุปกรณมีตัวแปรหมายเลขประจําตัว (OID) 

อะไรบางที่จะใชสําหรับการติดตอเพื่อจัดการกับอุปกรณแตละชิ้นตอไป 

จากการวิเคราะหดานความปลอดภัยในขั้นตอนนี้พบวาสามารถปองกัน  

1) การปลอมตัวเปนผูใชดวย Password ซ่ึงตองสอดคลองกับ Username 

2) การปลอมตัวเปน AS ดวยการใช R1-1 ท่ีคํานวณจาก R1 ท่ีเขารหัสลับ

ดวยกุญแจสาธารณะของ AS หากไมสามารถถอดรหัสขอความที่ (1) ไดก็ไมสามารถคํานวณ R1-1 ได 

3) การโจมตีแบบคนกลาง (Man in the Middle Attack) ได เนื่องจากมี

เพียงผูใชและ AS เทานั้นที่ทราบ Password และ Password นี้จะตองสอดคลองกับ Username และผู

ท่ีถอดรหัสขอความ (1) ไดคือ AS เทานั้น สวนผูท่ีถอดรหัสขอความที่ (2) ไดคือ ผูใชเทานั้น  

4) การโจมตีโดยสงขอความซ้ํา (Replay Attack) เนื่องจากมีการใชการลง

เวลากํากับรวมกับ Nonce  (Rx) ท่ีสามารถใชไดเฉพาะในชวงเวลาที่ตกลงกัน เริ่มนับจากเวลาที่สงมา

กับขอความ 

 

3.3.2 การรองขอตั๋วเพื่อติดตอกับอุปกรณ 

โปรโตคอลที่ใชในการติดตอระหวาง Manager หรือผูใช (User) กับ Authentication Server 

(AS) เพื่อรองขอตั๋วสําหรับติดตอกับอุปกรณ (Ticket) และกุญแจที่ใชรวมกับอุปกรณ (Session Key; 

Ksess) และการยืนยันตัวบุคคลตอ เอเจนท และขอ MIB ใชอัลกอริทึมแบบกุญแจสมมาตร ดังภาพที่ 

3.3 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

3.3.2.1 เริ่มตนดวยผูใชเลือกรายการอุปกรณท่ีตองการจัดการทําให Program ฝง 

Manager (Cell  Phone) สรางขอมูลที่ประกอบดวยรายชื่อของอุปกรณ หรือ เอเจนท (Aname) ที่

ตองการจัดการ ในรูปขอความธรรมดา (Plain Text) ไปพรอมกับขอมูลที่ผานการเขารหัสดวยกุญแจ

รวมระหวางผูใชกับ AS (Session Key; Ks)  ซ่ึงขอมูลดังกลาวประกอบดวย  ช่ือของผูใช (Uname) 

บันทึกเวลา (Time  Stamp;  T3) และตัวเลขสุม (Random Number; R2) ไปขอตั๋วและกุญแจที่จะใช

รวมกับ เอเจนท จาก AS 
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Manager Authentication Server

(1)  Uname , {Aname , T3 ,  R2 } Ks

(2) { Ksess,T4 , R2-1  } Ks , {Uname ,KPU, Ksess } KPA

Manager

(3) {Uname,KPU , Ksess } KPA,{ Uname ,T5, R3  } Ksess ,MIB request

(4) { MIB2 , T6 , R3-1 } Ksess 
Agent  

 
ภาพที่ 3.3  แสดงการขอตั๋วตอ AS และการยืนยันบุคคลตอเอเจนทของ Manager 

 

3.3.2.2 Authentication Server (AS) นํารายชื่อของอุปกรณไปตรวจสอบใน

ฐานขอมูลวามีอุปกรณดังกลาวหรือไมหากไมพบก็จะแจงกลับไปวาไมมีอุปกรณท่ีตองการติดตอ 

แตหากพบอุปกรณดังกลาวก็จะถอดรหัสขอความที่ไดรับมาจากฝงผูใชดวยกุญแจลับ (KS)  แลวฝง 

AS ก็จะทําการสรางกุญแจลับ  ท่ีใชรวมกันระหวาง ผูใชกับอุปกรณ (Session key; Ksess) แลวนําไป

รวมกับ ตัวเลขสุมที่แกไขจากที่ไดรับมาจาก ผูใช (R2-1) แลวลงเวลา (T4) โดยขอมูลทั้งหมดนี้ผาน

การเขารหัสดวยกุญแจลับ (KS) ซ่ึง AS คนมาจากฐานขอมูลของผูใชตามชื่อ Username จากนั้น AS 

ก็ทําการสรางตั๋วสําหรับใหผูใชติดตอกับอุปกรณ (Ticket; {Uname, KPU , Ksess }KPA) ประกอบดวย 

ช่ือของผูใช กุญแจสาธารณะของผูใช (KPU ) กุญแจลับ (Ksess) ตั๋วดังกลาวนี้ผานการเขารหัสดวย

กุญแจสาธารณะของอุปกรณ (KPA) แลวนําขอมูลทั้งหมดสงไปใหฝง Manager  

3.3.2.3 Manager เมื่อไดรับการตอบกลับจาก AS แลวก็นํากุญแจลับ (KS) มา

ถอดรหัสขอมูลแลวตรวจสอบวาเปนขอมูลใหมหรือไมจากตัวเลขสุม (R2-1) และเวลาที่บันทึกไว

โดย AS (Time Stamp; T5) หากไมใชขอมูลใหมก็จะทิ้งไปและรอรับขอมูลถัดไป แตถาเปนขอมูล

ใหมก็จะนําขอมูลสําคัญที่ไดมาสรางขอมูลสําหรับติดตอกับอุปกรณโดย นําชื่อของผูใช รวมกับ 

ตัวเลขสุม (R3) และบันทึกเวลา(T5) มาเขารหัสดวยกุญแจลับระหวางผูใชกับอุปกรณ (KSESS) แลวนํา

ขอมูลนี้ไปรวมกับตั๋วสําหรับติดตอกับอุปกรณ และคํารองขอ MIB แลวสงขอมูลทั้งหมดนี้ไปยัง

อุปกรณ 

3.3.2.4 เมื่อไดรับขอมูลจาก Manager แลวเอเจนทฝงอุปกรณจะทําการถอดรหัส

ตั๋วเพื่อใหไดกุญแจลับ (KSESS) กุญแจสาธารณะของผูใช (KPU) และชื่อผูใช (Uname) ออกมา จากนั้น

ก็นํากุญแจลับ (KSESS) ไปถอดรหัสขอความที่ไดรับจากผูใช แลวตรวจสอบวาชื่อของผูใชตรงกับใน

ตั๋วหรือไม หากไมตรงกันก็จะปฏิเสธการรองขอทันที หากตรงกันก็จะนํา MIB ของอุปกรณนั้น ๆ 
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ไปรวมกับตัวเลขสุมที่ทําการแกไขแลว (R3-1) และบันทึกเวลา (T6) แลวเขารหัสดวยกุญแจลับ 

(KSESS) กอนที่จะสงขอมูลทั้งหมดไปให ผูใชนําไปใชงานตอไป 

จากการวิเคราะหดานความปลอดภัยในขั้นตอนนี้พบวาสามารถปองกัน  

1) การปลอมตัวเปนผูใชในขั้นตอนการรองขอตั๋วดวยกุญแจลับ Ks ซ่ึงมี

เพียงผูใชและ AS เทานั้นที่ทราบ สวนในขั้นตอนการรองขอ MIB ปองกันโดยการใชตั๋วที่ไดรับจาก AS 

2)  การปลอมตัวเปน ASในขั้นตอนการสงตั๋วใหผูใชดวยกุญแจลับ Ks ซ่ึง

มีเพียงผูใชและ AS เทานั้นที่ทราบ 

3) การปลอมตัวเปนอุปกรณโดยการเขารหัสตั๋วดวยกุญแจสาธารณะของ

อุปกรณหากไมสามารถถอดรหัสตั๋วไดก็จะไมสามารถสรางขอความที่ (4) ได เนื่องจากไมทราบ 

(KSESS) ท่ีใชรวมกับผูใช 

4) การโจมตีแบบคนกลาง (Man in the Middle Attack) ได เนื่องจากมี

เพียงผูใชและ AS เทานั้นที่ทราบ กุญแจลับ (KS) และ มีเพียงผูใชและอุปกรณเทานั้นที่ทราบ KSESS 

นอกจากนี้ในขอความที่ (3) ยังมีการใชตั๋วในการยืนยันผูใชอีกดวย  

5) การโจมตีโดยสงขอความซ้ํา (Replay Attack) เนื่องจากมีการใชการลง

เวลากํากับรวมกับ Nonce ท่ีสามารถใชไดเฉพาะในชวงเวลาที่ตกลงกันเริ่มนับจากเวลาที่ลงกํากับมา

กับขอความที่สง 

 

Manager

(1) { ReqID,getCmd,OID,Value,OID ,Value,…,T7 } Ksess

(2) { RespID,getResCmd,OID,Value,OID,Value,…, T8  } Ksess 
Agent

 
 

ภาพที่ 3.4  แสดงการติดตอสงคําสั่งตรวจสอบสถานะระหวาง Manager กับ เอเจนท 

 

3.3.3 การสงคําสั่งตรวจสอบคาตัวแปร 

โปรโตคอลที่ใชในการติดตอระหวาง Manager หรือ ผูใช (User) กับ เอเจนท หรือ อุปกรณ 

เพื่อสงคําสั่งในการตรวจสอบสถานะอุปกรณ (Get Request Command) ใชอัลกอริทึมแบบกุญแจ

สมมาตาร ดังภาพที่ 3.4 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

3.3.3.1 Manager สรางขอมูลที่ประกอบดวย หมายเลขการรองขอ (Request Id; 

ReqID) ชนิดของคําสั่งในที่นี้คือ การรองขอดูคาขอมูล (Get Request Command; GetCmd) รหัส

ประจําตัวของ Object (Object ID; OID) ตามดวยคาของ Object (Object Value) ซ่ึงเปนคาวาง และ
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บันทึกเวลา (Time Stamp; T7) แลวเขารหัส (Encrypt) ขอมูลทั้งหมดดวยกุญแจลับ (Session Key; 

KSESS) กอนที่จะสงไปยังอุปกรณ 

3.3.3.2 เอเจนท จะทําการถอดรหัส (Decrypt) ขอมูลที่ไดรับดวยกุญแจลับ (KSESS) 

แลวตรวจสอบเวลาที่บันทึกไว ถาไมเปนปจจุบันก็จะทิ้งขอมูลนั้นไป หากเปนเวลาปจจุบันก็จะไป

ตรวจสอบ MIB วามี Object ตามที่ไดรับการรองขอมาหรือไมหากมีก็อานคาออกมาจนครบ แลว

นําไปรวมกับ หมายเลขการตอบสนอง (Response ID; RespID) ซ่ึงตองสอดคลองกับ หมายเลขการ

รองขอจาก Manager ตามดวยชนิดของการตอบสนองในที่นี้คือ การตอบสนองตอการรองขออาน

คา (Get Response Command; GetResCmd) บันทึกเวลา (Time Stamp; T8) แลวเขารหัสขอมูล

ท้ังหมดดวยกุญแจลับ (KSESS) กอนที่จะสงไปยัง Manager 

3.3.3.3 Manager จะทําการถอดรหัสขอมูลดวยกุญแจลับ (KSESS) ตรวจสอบ

หมายเลขการตอบสนอง กับหมายเลขการรองขอที่สงไปหากไมใชการรองขอที่เปนปจจุบันก็ท้ิง

ขอความนั้นไป แตหากเปนการรองขอที่เปนปจจุบันก็จะตรวจสอบเวลาที่บันทึกไวถาไมใชเวลา

ปจจุบันก็จะทิ้งขอมูลนั้นไปและรอรับขอมูลถัดไป แตถาเปนเวลาปจจุบันก็นําขอมูลออกแสดงให

ผูใชเห็นเพื่อดําเนินการตอไป 

จากการวิเคราะหดานความปลอดภัยในขั้นตอนนี้พบวาสามารถปองกัน  

1) การปลอมตัวเปนผูใชและอุปกรณดวยกุญแจลับ (KSESS) ท่ีท้ังสองฝง

ใชรวมกัน 

2) การโจมตีแบบคนกลาง (Man in the Middle Attack) ได เนื่องจากมี

เพียงผูใชและอุปกรณเทานั้นที่ทราบ KSESS  

3) การโจมตีโดยสงขอความซ้ํา (Replay  Attack) เนื่องจากมีการลงเวลา

กํากับหากขอความที่สงมาเหมือนกันและลงเวลาซ้ํากันก็สามารถตรวจสอบไดวาเปนขอความ

เดียวกัน 

 

Manager

(1) { ReqID,setCmd,OID,Value,OID ,Value,…,T9 } Ksess ,{ h(Message) } KPrU  

(2) { RespID,setResCmd,OID,Value,OID,Value,…, T10  } Ksess  
Agent

 
 

ภาพที่ 3.5  แสดงการติดตอสงคําสั่งกําหนดคาใหแก เอเจนท โดย Manager 
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3.3.4 การสงคําสั่งกําหนดคาตัวแปร 

โปรโตคอลที่ใชในการติดตอระหวาง Manager หรือ ผูใช (User) กับ เอเจนท หรือ อุปกรณ 

เพื่อสงคําสั่งในการกําหนดคาใหแกอุปกรณ (Set Request Command) ใชอัลกอริทึมแบบกุญแจ

สมมาตรและใชลายเซ็นอิเล็กทรอนิคในการยืนยันตัวบุคคลและปองกันการปฏิเสธความรับผิดชอบ 

ดังภาพที่ 3.5 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

3.3.4.1 Manager สรางขอมูลที่ประกอบดวย หมายเลขการรองขอ (Request Id; 

ReqID) ชนิดของคําสั่งในที่นี้คือ การรองขอกําหนดคาขอมูล (Set Request Command; SetCmd) 

หมายเลขของ Object (Object ID; OID) ตามดวยคาของ Object (Value) ท่ีตองการกําหนดใหแก 

Object นั้น ๆ  และบันทึกเวลา (Time  Stamp;  T9) แลวเขารหัส (Encrypt) ขอมูลทั้งหมดดวยกุญแจ

ลับ (Session Key; KSESS)ในขณะเดียวกันก็นําขอมูลทั้งหมดไปทําการปรับลดขนาด (Message 

Digest; h (Message)) แลวนําไปเขารหัสดวยกุญแจสวนตัวของผูใช (User’s Private Key; KPrU) เพื่อ

ทําเปนลายเซ็นอิเล็กทรอนิค แลวสงขอมูลทั้งสองสวนไปยังอุปกรณ 

3.3.4.2 เอเจนท จะทําการถอดรหัสขอมูลดวยกุญแจลับ (KSESS) ตรวจสอบเวลาที่

บันทึกไวถาไมใชเวลาปจจุบันก็จะไมมีการตอบสนองใด ๆ แตถาเปนเวลาปจจุบันก็นําลายเซ็นของ

ผูใชไปถอดรหัสดวยกุญแจสาธารณะของผูใชซ่ึงจะได ขอมูลที่ถูกปรับลดขนาด (Message Digest) 

แลวนํามาเปรียบเทียบกับ Message Digest ท่ีไดจากการนําขอมูลที่ไดรับไปทํา h (Message)  หากไม

ตรงกันแสดงวามีการแกไขขอมูลก็จะทิ้งขอมูลนั้นไป หากตรงกันแสดงวาไมมีการแกไขขอมูลก็เริ่ม

คนหา Object จาก MIB และทําการแกไขคาตามที่ไดรับการรองขอมา แลวบันทึกคาใหมลงในMIB 

และนําคาตาง ๆ ท่ีแกไขแลวไปรวมกับ หมายเลขการตอบสนอง (Response ID; RespID) ซ่ึงตอง

สอดคลองกับ หมายเลขการรองขอจาก   Manager ตามดวยชนิดของการตอบสนองในที่นี้คือ การ

ตอบสนองตอการรองขอกําหนดคา (Set Response Command; SetResCmd)  บันทึกเวลา (Time 

Stamp; T10) แลวเขารหัสขอมูลทั้งหมดดวยกุญแจลับ (KSESS) กอนสงไปยัง Manager 

3.3.4.3 Manager จะทําการถอดรหัสขอมูลดวยกุญแจลับ (KSESS) ตรวจสอบ

หมายเลขการตอบสนอง กับหมายเลขการรองขอที่สงไปหากไมใชการรองขอที่เปนปจจุบันก็ท้ิง

ขอมูลนั้นไป แตหากเปนการรองขอที่เปนปจจุบันก็จะตรวจสอบเวลาที่บันทึกไวถาไมใชเวลา

ปจจุบันก็ท้ิงขอมูลนั้นและรอรับขอมูลถัดไป แตถาเปนเวลาปจจุบัน ก็นําคาของ แตละ Object 

แสดงออกใหผูใชตรวจสอบวาตรงตามที่กําหนดไปหรือไมเพื่อดําเนินการตอไป 

จากการวิเคราะหดานความปลอดภัยในขั้นตอนนี้พบวาสามารถปองกัน  

1) การปลอมตัวเปนผูใชและอุปกรณดวยกุญแจลับ (KSESS) ท่ีท้ังสองฝง

ใชรวมกัน 
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2) การโจมตีแบบคนกลาง (Man in the Middle Attack) ได เนื่องจากมี

เพียงผูใชและอุปกรณเทานั้นที่ทราบ KSESS นอกจากนี้ยังมีการใชลายเซ็นอิเล็กทรอนิกซึ่งผูใชเพียง

คนเดียวเทานั้นที่สามารถเซ็นได 

3) การโจมตีโดยสงขอความซ้ํา (Replay  Attack) เนื่องจากมีการลงเวลา

กํากับหากขอความที่สงมาเหมือนกันและลงเวลาซ้ํากันก็สามารถตรวจสอบไดวาเปนขอความ

เดียวกัน 

ตามหลักการ Kerberos ในการติดตอกับแตละอุปกรณ Manager จะตองใช Ticket 

และ Session Key ท่ีแตกตางกัน แตการติดตอกับอุปกรณเดียวกันจะใช Ticket และ Session Key คู

เดิม นั่นคือ Manager จะทําการติดตอกับ AS เพื่อขอ Ticket และ Session  Key เพียงครั้งแรกที่

ตองการติดตอไปยังอุปกรณเทานั้นไมตองขอ Ticket และ Session  Key ทุกครั้งที่ตองการสงคําสั่ง

ไปยังอุปกรณ ทําใหการติดตอและจัดการกับอุปกรณตาง ๆ ทําไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น หาก

ตองการจัดการอุปกรณอ่ืนก็จะตองทําการรองขอตอ AS อีกครั้งซึ่งจะไดรับ Ticket และ Session 

Key คูใหมสําหรับใชติดตอกับอุปกรณท่ีตองการจัดการ 

 



 

บทที่  4 
 

การพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณไฟฟาผานเครือขายดวยโทรศัพทเคลื่อนที่ 
  

4.1 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับระบบที่ใชในการทดลอง 

 

จากปญหาความเปนมาและแนวคิดในการวิจัยดังที่กลาวแลวจึงทําการทดลองพัฒนาระบบ

ควบคุมอุปกรณไฟฟาผานเครือขายดวยโทรศัพทเคลื่อนที่โดยแสดงตัวอยางการควบคุม กลองวงจร

ปด (Camera) ซ่ึงจําลองการทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตออยูในเครือขายเฉพาะที่ (Local 

Area Network; LAN) ของผูใชดวยโทรศัพทเคลื่อนที่จากเครือขายภายนอกที่เชื่อมตอผาน

เทคโนโลยี GPRS โดยขอมูลสําหรับการจัดการ (MIB) ของกลองวงจรปดมีรายละเอียดดังนี้ 

 

<?xml version="1.0"?><!DOCTYPE MIB []> 

 

<MIB VER="1" NAME="CAMERA" > 

 <MODULE>CAMERA</MODULE> 

 <LAST-UPDATED> 1242542759328 </LAST-UPDATED> 

  <ORGANIZATION>FUJICON WORKING GROUP</ORGANIZATION> 

 <OID>TRANSMISSION 155</OID> 

 <OBJECT> 

   <TYPE>NAME</TYPE> 

   <SYNTAX>STRING</SYNTAX> 

   <MAX-ACCESS>READ-ONLY</MAX-ACCESS> 

   <STATUS>CURRENT</STATUS> 

   <DESCRIPTION>THE VENDOR DESCRIPTION OF THE DEVICE 

UNDER MANAGEMENT</DESCRIPTION> 

   <OID>CAMERA 1</OID> 

 </OBJECT> 
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 <OBJECT> 
  <TYPE>RESOLUTION</TYPE> 
  <SYNTAX>STRING</SYNTAX> 
  <MAX-ACCESS>READ-ONLY</MAX-ACCESS> 
  <STATUS>CURRENT</STATUS> 
  <DESCRIPTION>THE NUMBER OF DISTINCT PIXELS IN EACH 

DIMENSION SUPPORTED BY THIS DEVICE</DESCRIPTION> 
  <OID>CAMERA 2</OID> 
 </OBJECT> 
 <OBJECT> 
  <TYPE>TYPE</TYPE> 
  <SYNTAX>STRING</SYNTAX> 
  <MAX-ACCESS>READ-ONLY</MAX-ACCESS> 
  <STATUS>CURRENT</STATUS> 
  <DESCRIPTION>THE TYPE OF THE CAMERA </DESCRIPTION> 
  <OID>CAMERA 3</OID> 
 </OBJECT> 
 <OBJECT> 
  <TYPE>LOCATION</TYPE> 
  <SYNTAX>STRING</SYNTAX> 
  <MAX-ACCESS>READ-WRITE</MAX-ACCESS> 
  <STATUS>CURRENT</STATUS> 
  <DESCRIPTION>THE PHYSICAL LOCATION OF THE CAMERA IN 

QUESTION</DESCRIPTION> 
  <OID>CAMERA 4</OID> 
 </OBJECT> 
 <GROUP>MONITOR<OID>CAMERA 5</OID> 
  <OBJECT> 
   <TYPE> STATUS</TYPE> 
   <SYNTAX>STRING</SYNTAX> 
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   <MAX-ACCESS>READ-WRITE</MAX-ACCESS> 
   <STATUS>CURRENT</STATUS> 
   <DESCRIPTION>THE OPERATING STATUS OF THE CAMERA IN 

QUESTION</DESCRIPTION> 
   <OID>MONITOR 1</OID> 
  </OBJECT> 
  <OBJECT> 
   <TYPE>H-POSITION</TYPE> 
   <SYNTAX>STRING</SYNTAX> 
   <MAX-ACCESS>READ-WRITE</MAX-ACCESS> 
   <STATUS>CURRENT</STATUS> 
   <DESCRIPTION>THE HORIZENTAL POSITION OF CAMERA UNDER 

MANAGEMENT</DESCRIPTION> 
   <OID>MONITOR 2</OID> 
  </OBJECT> 
  <OBJECT> 
   <TYPE>V-POSITION</TYPE> 
   <SYNTAX>STRING</SYNTAX> 
   <MAX-ACCESS>READ-WRITE</MAX-ACCESS> 
   <STATUS>CURRENT</STATUS> 
   <DESCRIPTION> THE VERTICAL POSITION OF CAMERA UNDER 

MANAGEMENT </DESCRIPTION> 
   <OID>MONITOR 3</OID> 
  </OBJECT> 
  <OBJECT> 
   <TYPE>START-TIME</TYPE> 
   <SYNTAX> TimeTicks </SYNTAX> 
   <MAX-ACCESS>READ-WRITE</MAX-ACCESS> 
   <STATUS>CURRENT</STATUS> 
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   <DESCRIPTION>THE TIME IN SECONDS SINCE JAN 1 1970 TO 
START THE CAMERA</DESCRIPTION> 

   <OID>MONITOR 4</OID> 
  </OBJECT> 
  <OBJECT> 
   <TYPE>LAST-START-TIME</TYPE> 
   <SYNTAX>TimeTicks</SYNTAX> 
   <MAX-ACCESS>READ-ONLY</MAX-ACCESS> 
   <STATUS>CURRENT</STATUS> 
   <DESCRIPTION>THE AMOUNT OF TIME IN TIMETICKS SINCE THE 

CAMERA MAKING PROCESS WAS INITIATTED</DESCRIPTION> 
   <OID>MONITOR 5</OID> 
  </OBJECT>   
 </GROUP> 
</MIB> 
 
MIB ขางตนสมมุติใหมี OID (Object Identifier) เปน { 1 3 6 1 2 1 10 155 } หรือ 

Transmission 155  ช่ือ CAMERA  ประกอบดวยขอมูลตอไปนี้ 
NAME สําหรับแสดงชื่อบริษัทที่ผลิตอุปกรณ เปนขอมูลชนิด String ที่ไมสามารถแกไขได 

มี OID เปน {1 3 6 1 2 1 10 155 1} หรือ Camera 1 
RESOLUTON สําหรับแสดงคาความละเอียดในการบันทึกของอุปกรณเปนขอมูลชนิด 

String ที่ไมสามารถแกไขคาไดมี OID เปน {1 3 6 1 2 1 10 155 2} หรือ Camera 2 
TYPE สําหรับแสดงประเภทการใชงานอุปกรณเปนขอมูลชนิด String ที่ไมสามารถแกไข

คาไดม ีOID เปน {1 3 6 1 2 1 10 155 3} หรือ Camera 3 
LOCATION สําหรับแสดงตําแหนงที่ใชงานอุปกรณ เชน Front, Left-side, Right-side เปน

ขอมูลชนิด String ที่สามารถแกไขคาไดมี OID เปน {1 3 6 1 2 1 10 155 4} หรือ Camera 4 
STATUS สําหรับแสดงสถานการณทํางานปจจุบันของอุปกรณไดแก ON และ OFF เปน

ขอมูลชนิด String ที่สามารถแกไขคาได อยูในกลุมยอย ช่ือ MONITOR มี OID เปน {1 3 6 1 2 1 10 
155 5 1} หรือ Monitor 1 
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H-POSITION  สําหรับแสดงตําแหนงของกลองในแนวนอนไดแก Left, Center และRight

เปนขอมูลชนิด String ท่ีสามารถแกไขคาได อยูในกลุมยอย ช่ือ MONITOR มี OID เปน {1 3 6 1 2 

1 10 155 5 2} หรือ Monitor 2 

V-POSITION  สําหรับแสดงตําแหนงของกลองในแนวดิ่ง ไดแก Top, Center และ Bottom

เปนขอมูลชนิด String ท่ีสามารถแกไขคาได อยูในกลุมยอย ช่ือ MONITOR มี OID เปน {1 3 6 1 2 

1 10 155 5 3} หรือ Monitor 3 

START-TIME สําหรับแสดงเวลาที่จะเริ่มใชงานอุปกรณ ขอมูลชนิด TimeTicks ท่ีสามารถ

แกไขคาได อยูในกลุมยอย ช่ือ MONITOR มี OID เปน {1 3 6 1 2 1 10 155 5 4} หรือ Monitor 4 

LAST-START-TIME สําหรับแสดงเวลาที่เริ่มใชงานอุปกรณครั้งลาสุด ขอมูลชนิด 

TimeTicks ท่ีไมสามารถแกไขคาได อยูในกลุมยอย ช่ือ MONITOR มี OID เปน {1 3 6 1 2 1 10 155 

5 5} หรือ Monitor 5 

 

4.2 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต 

 

4.2.1 โครงสรางของระบบ 

โครงสรางของระบบแบงออกเปนสามสวนตามภาพที่ 4.1 ดังรายละเอียตอไปนี้ 

 

Cell phone

InternetGPRS/EDGE

Ethernet LAN

ADSL Router
Authentication Server

And 
Device Simulation  

 

ภาพที่ 4.1  แสดงโครงสรางของระบบ 
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4.2.1.1 สวนแมขายสําหรับการตรวจสอบบุคคลและแจกตั๋วสําหรับใชติดตอกับ

อุปกรณ  ทําหนาที่ในการตรวจสอบผูใชจากชื่อและรหัสผานเมื่อผูใชล็อกอินเขาสูระบบ และทําการ

แจกตั๋วเมื่อไดรับการรองขอจากผูใชท่ีผานการตรวจสอบบุคคลแลว 

4.2.1.2 สวนโปรแกรมประยุกตบนโทรศัพทเคลื่อนที่ทําหนาที่รับขอมูลจากผูใช

นํามาประมวลผลและสงตอขอมูลไปยังแมขายตาง ๆ ภายในระบบและในทางกลับกันก็ทําหนาที่ใน

การรับขอมูลจากแมขายตาง ๆ มาแสดงตอผูใชเพื่อนําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไป 

4.2.1.3 สวนโปรแกรมประยุกตแมขายบนอุปกรณทําหนาที่ในการตอบสนองตอ

คําสั่งจากผูใชท่ีสงมาจากโทรศัพทเคลื่อนที่หลังจากประมวลผลตามที่ไดรับการรองขอมา 

4.2.1.4 อุปกรณควบคุมที่ใชในการทดลองคือ โทรศัพทเคลื่อนที่ NOKIA 3110 C 

ระบบปฏิบัติการ NOKIA OS เชื่อมตอเครือขายดวย EDGE/GPRS ความเร็ว 236.8 Kbps สวน AS 

และอุปกรณท่ีตองการควบคุม ใชเครื่อง Notebook PC ASUS ระบบปฏิบัติการ Windows  XP 

Professional Version 2002 หนวยประมวลผล Intel Pentium ® M Processor 1.73 GHz 

 

4.2.2 การทํางานของระบบ 

 

Authentication request

And sent public key

R
equest for ticket

Issue ticketRespond of
 authentication

 
 

ภาพที่ 4.2  แสดงภาพรวมการทํางานของระบบ 

 

โปรแกรมประยุกตท่ีใชในงานวิจัยนี้โดยรวมดังภาพที่ 4.2 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

เมื่อผูใชตองการจัดการอุปกรณก็จะเปดโปรแกรมที่ติดตั้งบนโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อ

ล็อกอินเขาสูระบบและเริ่มการติดตอไปยัง แมขายใหบริการตรวจสอบยืนยันบุคคล (Authentication 
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Server; AS) โดยปอน ช่ือ (Username) และ รหัสผาน (Password) ดังภาพที่ 4.3 และภาพที่ 4.4 
แสดงตัวอยางขอความที่ฝง AS ไดรับ 

โปรแกรมบนโทรศัพทจะสรางการติดตอและสงขอมูลในการตรวจสอบยืนยันบุคคลและ
กุญแจสาธารณะของผูใชใหแกแมขาย AS ซ่ึงขอมูลจะอยูในรูปแบบ XML ดังนี้  
<Uname>Username</Uname> 
<NTRU>-288x-576x864x-288x-576x864x</NTRU> 
<NTRU>-132x-219x904x-288x-226x302x</NTRU> 
     … 
     … 
     … 
<NTRU>-182x-467x959x-182x-455x972x</NTRU>  

ซ่ึงขอมูลในแท็ก <NTRU> ถูกเขารหัสดวยกุญแจสาธารณะของแมขาย AS ประกอบดวย 
<Pass>99999</Pass> 
<UpubK>21x23x20x34x23x8x</UpubK> 
<Time>Sat May 16 17:37:00 UTC 2009 </Time> 
<Ran>88060510</Ran> 

 

 
 

ภาพที ่4.3  แสดงหนาจอการ Login 
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ภาพที ่4.4  แสดงขอมูลที่ฝง AS ไดรับ 
 

ฝงแมขายAS จะตอบกลับดวยขอความที่เขารหัสดวยกุญแจสาธารณะของผูใช ซ่ึงขอมูลจะ
อยูในรูปแบบ XML ดังนี้  
<NTRU>-202x-501x936x-190x-476x949x</NTRU> 
<NTRU>272x-235x566x-786x-977x128x</NTRU> 
     … 
     … 
     … 
<NTRU>-223x-376x215x-567x-762x178x</NTRU> 

ซ่ึงขอมูลในแท็ก <NTRU> ถูกเขารหัสดวยกุญแจสาธารณะของผูใชประกอบดวย 
<MIB>Camera</MIB><Ks>11111…10110<Ks> 
<Time>Sun May 17 00:37:02 ICT 2009</Time> 
<Ran-1>88060510</Ran-1> 

เมื่อไดรับการตอบกลับวาผานการยืนยันบุคคลแลวมาพรอมกับรายชื่ออุปกรณในระบบ 
โปรแกรมจะนํารายการอุปกรณแสดงออกหนาจอเพื่อใหผูใชเลือกอุปกรณที่ตองการจัดการในที่นี้มี
เพียงอุปกรณเดียวคือ กลองวงจรปด (Camera) ดังภาพที่ 4.5 
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ภาพที ่4.5  แสดงรายการอุปกรณที่มีอยูในระบบ 
 
เมื่อผูใชเลือกอุปกรณแลวโปรแกรมจะสงคาํขอตั๋ว (Ticket) สําหรับติดตอกับอุปกรณไปยัง 

TGS ซ่ึงขอมูลจะอยูในรูปแบบ XML ดังนี ้
<Uname>Arnon</Uname> 
<AES>111111… 100110</AES>  

ซ่ึงขอมูลในแท็ก <AES> ที่ TGS ไดรับดังภาพที่ 4.6 ถูกเขารหัสดวยกุญแจรวมที่ใชกับแม
ขาย AS ประกอบดวย 
<Aname>Camera</Aname> 
<Time>Sat May 16 17:37:00 UTC 2009 </Time> 
<Ran2>88060510</Ran2> 
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ภาพที ่4.6  แสดงหนาจอ TGS เมื่อไดรับการรองขอตั๋ว 
 

เมื่อTGS ไดรับการรองขอตั๋วจะตอบกลับดวยขอความสองสวนดังนี้ 
<AES>110100…001110</AES> 
<Ticket> 

<NTRU>-288x-576x864x-288x-576x864x</NTRU> 
 <NTRU>128x-436x445x-328x-366x256x</NTRU> 

     … 
     … 
     … 

<NTRU>-182x-467x959x-182x-455x972x</NTRU> 
</Ticket> 

ขอมูลในแท็ก <AES> ถูกเขารหัสดวยกุญแจรวมระหวาง TGS กับ ผูใชอยูในรูป XML 
ดังนี้ 
<AUK>0000…11011</AUK> 
<Time>Sun May 17 01:01:39 ICT 2009</Time> 
<Ran2-1>88060510</Ran2-1> 
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ภาพที่ 4.7  แสดงตัวอยางหนาจออุปกรณเมื่อไดรับการรองขอ MIB 
 

เมื่อไดรับตั๋วและกุญแจรวมที่ใชรวมกับอุปกรณแลว โปรแกรมก็จะปดการเชื่อมตอกับ AS 
และสรางการติดตอไปยังอุปกรณโดยมีตั๋วสงไปเพื่อยืนยันวาเปนตัวจริง ดังภาพที่ 4.7 ซ่ึงขอมูล จะ
อยูในรูปแบบ XML ดังนี้ 
<AUAES>00000…10011</AUAES> 
<NTRU>-288x-576x864x-288x-576x864x</NTRU> 
<NTRU>128x-436x445x-328x-366x256x</NTRU> 
    … 
    … 
    … 
<NTRU>-182x-467x959x-182x-455x972x</NTRU> 

ซ่ึงขอมูลในแท็ก <NTRU> ถูกเขารหัสดวยกุญแจสาธารณะของอุปกรณ ประกอบดวย 
<Uname>Arnon</Uname> 
<UPubkey>21x23x20x34x23x8x</UPubkey> 
<AUK>000000…01110</AUK> 

และขอมูลในแท็ก <AUAES> ถูกเขารหัสดวยกุญแจรวมที่ใชกับอุปกรณ ประกอบดวย 
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<Uname>Arnon</Uname> 
<Ran>827913287</Ran> 
<Time>Sun May 17 08:18:43 UTC 2009</Time> 

ซ่ึงเมื่อผานขั้นตอนนี้อุปกรณจะสง MIB มาให ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
<AUAES>00000... 011101</AUAES> 

รายละเอียดในแท็ก  <AUAES> ที่สงกลับมายังผูใชมีดังนี้ 
<Name>DEVICENAME</Name> 
<OID>cam1</OID><ACC>Read only</ACC> 

… 
… 
… 

<Name>LAST-START-TIME</Name> 
<OID>mon5</OID><ACC>Read only</ACC> 

โปรแกรมจะนํารายการตัวแปรใน MIB แสดงออกหนาจอใหผูใชเลือกจัดการดังภาพที่ 4.8  
เมื่อผูใชเลือกตัวแปรที่ตองการจัดการแลวหากเลือกคําสั่งขอดูคาตัวแปรโปรแกรมบน

โทรศัพทจะสงขอมูลไปยังอุปกรณดังนี้ 
<AES>000111…00011</AES> 

ขอมูลขางตนเขารหัสดวยกุญแจรวมที่ใชกับอุปกรณซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
<OID>cam1</OID> 

เมื่อขอมูลสงถึงอุปกรณดังภาพที่ 4.9 โปรแกรมที่ทํางานบนอุปกรณจะทําการอานคาตัว
แปรดังกลาวแลวตอบกลับดวยขอมูล 
<OID>cam1</OID><VAL>Fujicon Work Group</VAL> 

ขอมูลขางตนเขารหัสดวยกุญแจรวมอันเดียวกันกับฝงผูใชดังนี้ 
<AES>0000000…00010</AES> 
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ภาพที่ 4.8  แสดงรายการตัวแปรของอุปกรณที่เลือก 
 

 
 

ภาพที่ 4.9  แสดงขอความรองขอดูคาขอมูลที่ไดรับจากผูใช 
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ภาพที ่4.10  แสดงสถานะอุปกรณที่ไดรับหลังจากสงคําส่ังขอดูคาตัวแปร 
 
ขอมูลที่ไดรับจะถูกนําออกแสดงที่หนาจอโทรศัพทดังภาพที่ 4.10 หากเปนคําส่ังกําหนดคา

ตัวแปรจะตองมีการสงลายเซ็นกํากับไปดวยตามภาพที่ 4.11 ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
<AES>00000000…111100</AES> 
<NTRU>-288x-576x864x-288x-576x864x</NTRU> 
<NTRU>184x-256x-204x-328x-421x112x</NTRU> 
     … 
     … 
     … 
<NTRU>-182x-467x959x-182x-455x972x</NTRU> 

 
รายละเอียด ใน <AES>ประกอบดวย 

<OID>cam4</OID><VAL>Back</VAL> 
และในแท็ก<NTRU>เปนลายเซ็นซึ่งสรางจากการยอยขาวสาร( Message Digest ) ซ่ึงเมื่อ

ถอดรหัสลับขอมูลแลวจะไดขอความดังเชน  x0vaNRwG3kzieg1K7Abrzd6p/FM= 
หลังจากตรวจสอบลายเซ็นเปนที่เรียบรอยอุปกรณจะทําการเปลี่ยนคาตัวแปรตามที่ไดรับ

การรองขอและสงผลจากการทํางานกลับไปแสดงที่หนาจอโทรศัพทดังภาพที่ 4.12 ดังนี้ 
<OID>cam4</OID><VAL>Back</VAL> 

ขอมูลดังกลาวถูกเขารหัสดวยกุญแจรวมไดขอความดังนี้ 
<AES>00001100…111100</AES> 
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ภาพที่ 4.11  แสดงขอความรองขอใหกําหนดคาตัวแปร 
 

 
 

ภาพที่ 4.12  แสดงหนาจอการกําหนดคาใหแกตวัแปรของอุปกรณ 
 

ขอมูลที่ส่ือสารระหวางโทรศัพทเคล่ือนที่กับ AS และอุปกรณจะอยูในรูป XML ดังตัวอยาง
ขางตนเพื่อสะดวกในการนําไปใชในการจัดการ  

ขอมูลในแท็ก <AES> <AUAES> และ <AUK> ถูกเขารหัสดวยกุญแจรวมที่ใชกับอุปกรณ  
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ขอมูลในแท็ก <NTRU> เปนขอมูลที่ถูกเขารหัสดวยกุญแจสาธารณะในกรณีสงขอความ
ธรรมดาสวนในกรณีลายเซ็นดิจิตอลจะเขารหัสดวยกุญแจสวนตัวของผูใชและจะตองทําการยอย
ขาวสารกอน 

ขอมูลระหวางโทรศัพทเคล่ือนที่กับ AS มีการเขารหัสขอมูล ดวยหลักการ Truncated 
Polynomials และ AES 

ขอมูลระหวางโทรศัพทเคลื่อนที่กับอุปกรณมีการเขารหัสดวยหลักการ AES และการเซ็น
ดวยลายเซ็นดิจิตอลดวยหลักการ Truncated Polynomials 

ระบบที่ใชในการทดลองมีการเก็บกุญแจสวนตัวไวในเครื่องโทรศัพทเพื่อสะดวกในการ
ทดลอง แตสําหรับการประยุกตใชงานจริงนั้นจะตองทําการสรางกุญแจสวนตัวและกุญแจสาธารณะ
ขึ้นเองกอนเริ่มใชงานระบบ และอาจใหผูใชปอนคากุญแจสวนตัวเขาสูโปรแกรมประยุกตเอง 



 

บทที่  5 
 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 

ในงานวิจัยนี้ไดเสนอแนวคิดในการจัดการควบคุมอุปกรณ ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

(Internet) ดวยโทรศัพทเคลื่อนที่โดยตรงไปยังอุปกรณท่ีมีความสามารถในการประมวลผลที่

เพียงพอโดยไมตองผานแมขายใหบริการ (Server) เปนการชวยลดจํานวนโหนดในการติดตอและมี

การนําเทคโนโลยี XML ซ่ึงชวยใหการสื่อสารขอมูลระหวางผูใชและอุปกรณทําไดสะดวกและมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังมีการนํา SNMP ซึ่งเปนโปรโตคอลที่ใชในการจัดการเครือขายอยูแลว

มาใชเปนโปรโตคอลหลักในการสื่อสารระหวางโทรศัพทเคลื่อนที่กับแมขายตาง ๆ ในงานวิจัยนี้ยัง

ไดเสนอวิธีการรักษาความมั่นคงของระบบซึ่งนําหลักการของกุญแจอสมมาตรคือ Truncated 

Polynomials ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและใชทรัพยากรไมมาก สามารถใชงานไดดีในโทรศัพทเคลื่อนที่

มาประยุกตใชในการยืนยันบุคคล ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกและตรวจสอบสิทธิ์ในการจัดการควบคุม

อุปกรณรวมถึงการดํารงไวซ่ึงความมั่นคงของขอมูลที่ใชในการติดตอสื่อสาร  

จากการทดลองพบวา ตามหลักการ Truncated Polynomials การเขารหัสลับใชเวลาเฉลี่ย 

1. 24 วินาที สําหรับขอมูล 110 ไบท สวนการถอดรหัสลับใชเวลาเฉลี่ย 19.36 วินาทีสําหรับขอมูล 

4223 ไบท ซึ่งอัตราการเขารหัสลับ และถอดรหัสลับดังกลาวแสดงใหเห็นวาสามารถนําหลักการ 

Truncated Polynomials มาประยุกตใชไดจริงบนโทรศัพทเคลื่อนที่ 

การตอบสนองที่ไดรับหลังจากสงขอมูลตาง ๆ ใชเวลาประมาณ  18 –  28 วินาทีสําหรับ

ขอมูลที่เขารหัสแบบกุญแจอสมมาตรสําหรับขอมูล 10280  -  12423 ไบท สวนในการเขารหัสลับ

ขอมูลที่สงระหวางโทรศัพทเคลื่อนที่กับอุปกรณท่ีตองการควบคุมใชการเขารหัสแบบ AES ซ่ึงเปน

อัลกอริทึมแบบกุญแจสมมาตร ในการทดลองโดยใช AES ปรากฏวาใชเวลาประมาณ 2-4 วินาที

สําหรับขอมูล 250 - 720 ไบท ซ่ึงอัตราการตอบสนองในการเขารหัสลับขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็น

วาสามารถใชงานไดกับโทรศัพทเคลื่อนที่ในปจจุบัน ประกอบกับโทรศัพทท่ีใชในการทดลองเปน

รุนที่ความสามารถปานกลางหากใชรุนที่มีความสามารถสูงกวานี้จะทําใหอัตราการตอบสนอง

เพิ่มขึ้น และเปนที่แนนอนวาในอนาคตหากมีการนําหลักการตามงานวิจัยนี้ไปใชทดสอบกับ
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โทรศัพทเคลื่อนที่ท่ีมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจนมีความสามารถสูงกวานี้หลายเทาก็จะทําใหอัตรา

การตอบสนองสูงกวานี้หลายเทาเชนกัน 

ในงานวิจัยนี้ยังไดนําเสนอโปรโตคอลที่ใชในการควบคุมการจัดการเครือขายที่มีความ

ม่ันคงของระบบสูงอีกทั้งยังไดเสนอการใชกุญแจอสมมาตรโดยไมตองใชใบรับรอง (Certificate) 

จากหนวยงานรับรองกุญแจ (Certificate Authority) 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 

5.2.1 หากใชโทรศัพทเคลื่อนที่ท่ีมีศักยภาพสูง ซ่ึงในอนาคตจะมีราคาที่ถูกลง จะสามารถ

ทํางานไดเร็วขึ้น 

5.2.2 ในการเขารหัสลับของขอมูลดวยหลักการของพหุนาม (Truncated Polynomials) ใน

การทดลองนี้ใชกุญแจที่มีจํานวนพจนของพหุนามเทากับ 6 พจน (N=6) หากตองการความมั่นคง

ของระบบเพิ่มขึ้นควรใชกุญแจที่ยาวขึ้น 

5.2.3 การสงขอมูลที่มีการเขารหัสแบบกุญแจสมมาตรในการทดลองนี้มีการแปลงขอมูล

เปนไบนารี่กอนสงซึ่งทําใหปริมาณขอมูลเพิ่มจากขอมูลจริงจึงควรพัฒนาวิธีการสงขอมูลโดยไม

ตองแปลงขอมูลกอนเพื่อเปนการลดปริมาณขอมูลที่สงในเครือขาย 

5.2.4 เนื่องจากงานวิจัยนี้เปนการเสนอแนวคิดในอนาคตวาจะมีการผลิตอุปกรณท่ีมีหนวย

ประมวลผลติดมาดวยแตในการทดลองไดจําลองการทํางานของอุปกรณท่ีตองการควบคุมดวย

เครื่องคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่ง 

5.2.5 การควบคุมอุปกรณในงานวิจัยนี้ทําการศึกษาการสงขอมูลที่เปนขอความในเบื้องตน

หากตองการใหระบบมีความสามารถมากขึ้นควรมีการพัฒนาใหสามารถสงขอมูลชนิดอื่น ๆ เชน 

ภาพนิ่ง เสียง หรือ ภาพเคลื่อนไหวไดดวย 
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