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บทคดัย่อ 

 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมมากสาํหรับการรับส่งข้อมูล

ข่าวสารเน่ืองจากความสะดวกและรวดเรว็ อย่างไรกต็ามผู้ใช้งานจาํเป็นต้องคาํนึงถงึความปลอดภัย 

ด้วยหากมีการใช้ระบบเครือข่ายเป็นช่องทางสําหรับการสื่อสาร ขั้นตอนวิธีอาร์เอสเอ (RSA 

Algorithm) คือขั้นตอนวิธทีี่ได้รับความนิยมวิธหีน่ึงสาํหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสาร

ผ่านกระบวนการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล ขั้นตอนวิธน้ีีใช้กุญแจสองดอกที่มีความ สมัพันธท์าง

คณิตศาสตร์สาํหรับการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล โดยกุญแจดอกหน่ึงถูกประกาศเป็นสาธารณะ

เรียกว่ากุญแจสาธารณะ และกุญแจอกีดอกหน่ึงจะถูกเกบ็ไว้เป็นความลับโดยผู้สร้างกุญแจเรียกว่า 

กุญแจส่วนตัว ซ่ึงโดยปกติกุญแจส่วนตัวเป็นค่าผกผนักบักุญแจสาธารณะภายใต้การโมดูโลด้วยค่า

โมดูลัส อย่างไรกต็ามโดยส่วนใหญ่ค่ากุญแจสาธารณะจะถูกกาํหนดให้มีขนาดเล็กเพ่ือให้การ

เข้ารหัสสามารถดาํเนินการได้อย่างรวดเรว็ แต่ในทางกลับกันกุญแจส่วนตัวจะมีขนาดใหญ่และมี

ค่าแฮมม่ิงเวทที่สงูซ่ึงส่งผลให้การคาํนวณใช้เวลาที่นาน งานวิจัยน้ีผู้วิจัยเสนอการปรับปรงุกระบวน 

การถอดรหัสขั้นตอนวิธีอาร์เอสเอใหม่ ที่มีช่ือขั้นตอนวิธว่ีา New Private key of RSA (ดีอาร์เอส

เอ, d-RSA) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดเวลาที่ใช้สาํหรับการคาํนวณ หลักการสาํคัญสาํหรับขั้นตอน 

วิธดีีอาร์เอสเอ คือการเสนอค่ากุญแจส่วนตัวค่า ใหม่ซ่ึงมีค่าแฮมม่ิงเวทที่ตํ่าและไม่เป็นค่าผกผัน 

กบัค่ากุญแจสาธารณะภายใต้การโมดูโลด้วยค่าโมดูลัส แต่สามารถถูกนาํมาใช้สาํหรับการถอดรหัส

ข้อมูลได้ ผลการทดลองพบว่ากระบวนการถอดรหัสด้วยดีอาร์เอสเอสามารถดาํเนินการได้เรว็กว่า

กระบวนการถอดรหัสด้วยขั้นตอนวิธีอาร์เอสเอ โดยทั้งขั้นตอนวิธีดีอาร์เอสเอและอาร์เอสเอใช้

ขั้นตอนวิธกีารยกกาํลังสองและการคูณสาํหรับกระบวนการถอดรหัสเช่นเดียวกนั 
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ABSTRACT 

 

Computer network is a popular channel for sending and receiving the information 

because of the convenient and fast channel. However, if the network is used, users should 

realize about the security. RSA algorithm is the important algorithm for securing the 

information by encrypting and decrypting. This algorithm uses two relative keys for 

encryption and decryption process. One key which is disclosed publicly is called public key. 

The other key which is kept secretly by key generator is called private key. In deep, the 

private key is the inverse of the public key modulo euler function. In general, small size of 

public key is always assigned to speed up encryption process. On the other hand, the size of 

private key becomes large. Therefore, it is very time consuming in decryption process. This 

research is proposed for improving decryption process of RSA that is called New Private 

key of RSA (d-RSA) to decrease time for computation. The main idea of d-RSA is to 

propose the new private key which has low Hamming Weight but is not inverse of public 

key modulo euler function. Nevertheless, it can be used for decrypting the cipher text. The 

experimental results show that the decryption process of d-RSA is faster than the same 

process of RSA. In addition, Square and Multiply algorithm is chosen for both of d-RSA 

and RSA algorithm in decryption process.  
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