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บทคัดยอ 
การสืบคนการกระทําการใดๆ ที่เกิดขึ้นบนระบบเครือขายสารเสนเทศ ตองใชล็อกไฟล ซึ่งประกอบดวยสวน

สําคัญคือ ชื่อผูใชงาน ไอพีแอดเดรสตนทาง-ปลายทาง แอพพลิเคชั่น และเวลาที่ใช  ล็อกไฟลจึงตองจัดเก็บอยาง
ปลอดภัย มีความนาเชื่อถือ สามารถใชอางอิงในทางกฏหมายได งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโพรโทคอลการ
ยักยายและกูคืนล็อกไฟลที่ผานการเขารหัส โดยการแบงเปนชิ้นๆ และสงไปเก็บที่ database หลายแหงที่ดูแลโดย 
Database Administrators (DBA#1 ,DBA#2 ,DBA#3...,DBA#n) ทั้งนี้ DBA#n จะไมสามารถแกไข หรือนําล็อก
ไฟลที่แบงแลวมารวมกันเพื่อถอดรหัสได ในกรณีที่ database บางแหงเสียหาย ก็ยังสามารถอานขอมูลจาก 
database ที่เหลือได โพรโทคอลพัฒนาขึ้นใชหลักการของ secret sharing เพื่อแบงขอมูล การเขารหัสแบบ RSA 
เพื่อพิสูจนตัวตนของผูสงล็อกไฟล และใชเทคนิคการแฮชแบบ MD5 ปองกันการแกไขขอมูล โพรโทคอลที่พัฒนาขึ้น
นี้จะชวยใหผูดูแลระบบเครือขายและ DBA สามารถมั่นใจกับขอมูลที่จัดเก็บได 
 
คําสําคัญ :  โพรโทคอลการยักยาย  การยักยายและกูคืนล็อกไฟล  โพรโทคอลรักษาความปลอดภัย 
 

Abstract 
Searching for actions that occur on the network needed log file. The most important information 

of log file including: Username, Source IP Address, Destination IP Address, Application and time occur. 
The log file stored in security storage will be safe, reliable and accuracy of Act. Opportunities of this 
research are to develop a protocol of manipulation and recovery for Cryptography Log File. Basically, 
log file devided to small package and sent to stored in each database that are controlled by DBA 
(DBA#1, DBA#2, DBA#3..., DBA#n). DBA#n is unable to change stored data or understand the details of 
devided log file because it stored with encryption. If some database is damaged, it’s also recovery data 
from other remain database. The protocol developed from principle of secret sharing to divide log file, 
RSA encryption to verify the identity of the right sender, MD5 hashing to protect the data. This designed 

                                                 
1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตรประยุกต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 10800 
 Department of Computer and Information Science, Faculty of Applied Science, King Mongkut’s University of Technology  
 North Bangkok 10800 
2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตรประยุกต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 10800 
 Department of Computer and Information Science, Faculty of Applied Science, King Mongkut’s University of Technology  
 North Bangkok 10800 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 758 

protocol will help Network Administrators and DBA can easily to manage and store log files with high 
security. 
 
Keywords : Manipulation Protocol, Manipulation and Recovery Logfile, Security Protocol 
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คํานํา 

ล็อกไฟล เปนขอมูลที่เกิดจากการติดตอสื่อสารบนระบบเครือขายสารสนเทศ ซึ่งตามกฎหมายจะตองเก็บล็
อกไฟลไวเปนหลักฐานอยางนอย 90 วัน องคกรผูใหบริการไดมอบหมายให Network Administrator (NAD) เปน
ผูดูแลรับผิดชอบ ล็อกไฟลจะถูกจัดเก็บลง database และพรอมใช โดยไมมีการแกไข มีขอมูลเหมือนตนฉบับทุก
ประการ งานวิจัยฉบับนี้ นําเสนอวิธีการบริหารการจัดเก็บล็อกไฟลขึ้นใชภายในองคกร ขอมูลถูกเขารหัสแบบ AES 
และแบงเปนชิ้นๆ โดย NAD ล็อกไฟลที่แบงจะถูกแฮช เพื่อปองกันการแกไขระหวางทางที่สง คาแฮชที่ไดจะถูกนําไป
เขารหัสแบบคียสาธารณะ เพื่อใหผูมีสวนรวมซึ่งก็คือ DBA มีความมั่นใจวา ล็อกไฟลที่สงมาเก็บที ่database ถูกสง
มาจาก NAD จริงๆ ไมไดถูกสงมาจากที่อื่น NAD ไมสามารถปฏิเสธวาล็อกไฟลที่ไดจากการรวมไมใชล็อกไฟลที่ถูก
สงโดย NAD เอง เนื่องจากกุญแจที่ใชเขารหัสแบบ AES ถูกเก็บอยูที่ NAD แตเพียงผูเดียว ในกรณีที่ database ที่ซึ่ง
ใชเก็บล็อกไฟลที่ใดที่หนึ่งมีปญหา ก็ยังสามารถกูคืนล็อกไฟลได [1] 
 

อุปกรณและวิธีการ 
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

Secret Sharing [2 ,3 ,4] 
Secret Sharing เปนเทคนิคในการแบงขอมูลออกเปน n ชิ้น แลวสงขอมูลที่แบงแลวไปเก็บในที่ตางๆ ซึ่งเปน

การปกปดขอมูลในระดับหนึ่ง นอกจากนี้หากเกิดความเสียหายกับขอมูลที่ถูกแบง การกูคืนขอมูลสามารถที่จะกระทําได
ภายใตเงื่อนไข (k, n) threshold schema โดยที่ k คือ จํานวนขอมูลที่ยังคงสามารถกูคืนได และ n คือ คาของขอมูลที่
ตองการแบงเปนจํานวนชิ้น 

AES (Advanced Encryption Standard) [5] 
AES เปนมาตรฐานในการในการเขารหัสขั้นสูง มีความรวดเร็วของการประมวลผล ในกระบวนการเขาและ

ถอดรหัสลับ อีกทั้งมีความตองการหนวยความจําเพื่อใชในการเขารหัสและถอดรหัสลับที่ต่ํา โดยอัลกอริทึม AES จะ
เขารหัสลับขอมูลเปนกลุมๆ ละ 128 บิต โดยใชเทคนิคการดําเนินการผสม ระหวางกลุมขอมูลในเชิงพีชคณิต การเขาและ
ถอดรหัส จะใชกุญแจดอกเดียวกัน ซึ่งมีขนาด 128, 192 และ 256 ขึ้นอยูกับผูใชงาน 

การทํางานของโพรโทคอลการยักยาย และกูคืนล็อกไฟลที่ผานการเขารหัส มีการทํางานในแตละขั้นตอน
ดังนี ้
ขั้นตอนที ่0 

NAD นําล็อกไฟล (M) มาทําการเขารหัสแบบ AES โดยที่คาเวลาอางอิง (T) ไมไดถูกเขารหัส ซึ่งจะไดชุด
ขอมูลใหมเปน MAES สวน NAD จะถือกุญแจ 1 ดอก (KAES) โดยที่ไมตองแจกจายใหใคร 
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ขั้นตอนที ่1 
 NAD นํา MAES มาแบงเปนชิ้นๆ โดยใชหลัก (k,n) threshold schema กําหนดให k=3 ,n=5 ทําการสุมคา 
a1 ,a2 และจํานวนเฉพาะ p ขึ้นมา แลวแทนลงในสมการ 
 

pMxaxam AESnnn mod)( 1
2

2 ++≡            (1) 
 
ซึ่งจะไดขอมูลที่ถูกแบงแลวจํานวน 5 ชิ้น คือ m(1-5) 
ขั้นตอนที ่2 
 NAD นําขอมูล m(1-5) ทําการแฮช เพื่อใชในการตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของขอมูล (Data Integrity) 
โดยใชวิธีการ MD5 ซึ่งจะได Message Digest (MD(1-5)) ออกมา 
ขั้นตอนที ่3 
 NAD นําคา T ,(MD(1-5)) ทําการเขารหัสแบบคียสาธารณะ (Public Key Cryptography) โดยใช private 
key เพื่อระบุหรือยืนยันผูสงขอมูล และจากขั้นตอนนี้จะไดผลลัพธเปน C(1-5) ,m(1-5) ซึ่งเปนขอมูลพรอมที่จะสงใหกับ 
DBA#1 ,DBA#2 ,DBA#3 ,DBA#4 และ DBA#5 สวน NAD จะถือกุญแจเพิ่มอีก 1 ดอก (Kpr) 
ขั้นตอนที ่4 
 NAD นําขอมูล C1 ,m1  สงใหกับ DBA#1  
ขั้นตอนที ่5 
 DBA#1 นําคา C1 ,m1 ที่ไดรับ ทําการถอดรหัส C1 โดยใช public key ซึ่งเปนคียสาธารณะ (Kpb) DBA#1-
DBA#5 จะถือกุญแจดอกนี ้ดอกเดียวเหมือนกันทั้งหมดหลังจากที่ถอดรหัสแลว จะไดผลลัพธคือ MD1 ,T 
ขั้นตอนที ่6 
 DBA#1 นําคา m1 ที่ไดรับมา ทําการแฮช โดยใชวีธีการ MD5 ซึ่งจะได Message Digest (MD) ออกมา  
ขั้นตอนที ่7 
 DBA#1 นํา MD และ MD1 มาทําการเปรียบเทียบกัน ในขั้นตอนนี้หากขอมูลถูกแกไขหรือถูกปลอมแปลง
ระหวางทาง DBA#1 จะสามารถตรวจสอบไดทันท ี
ขั้นตอนที ่8 
 หลังจากที่ DBA#1 ทําการเปรียบเทียบ MD และ MD1 แลวพบวามีขอมูลเหมือนกันทุกประการ DBA#1 ถึงจะ
เก็บ m1 ,T ลงในฐานขอมูล แตถาพบวา MD และ MD1 มีคาไมเหมือนกัน แสดงวามีการเปลี่ยนแปลงขอมูลระหวางทาง 
DBA#1 จะไมเก็บขอมูล 
ขั้นตอนที ่9 
 NAD นําขอมูล C2 ,m2  สงใหกับ DBA#2  
ขั้นตอนที ่10 
 DBA#2 นําคา C2 ,m2 ที่ไดรับ ทําการถอดรหัส C2 โดยใช public key ซึ่งเปนคียสาธารณะ (Kpb) หลังจากที่
ถอดรหัสแลว จะไดผลลัพธคือ MD2 ,T 
ขั้นตอนที ่11 
 DBA#2 นําคา m2 ที่ไดรับมา ทําการแฮช โดยใชวีธีการ MD5 ซึ่งจะได Message Digest (MD) ออกมา 
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ขั้นตอนที ่12 
 DBA#2 นํา MD และ MD2 มาทําการเปรียบเทียบกัน ในขั้นตอนนี้หากขอมูลถูกแกไขหรือถูกปลอมแปลง
ระหวางทาง DBA#2 จะสามารถตรวจสอบไดทันท ี
ขั้นตอนที ่13 
 หลังจากที่ DBA#2 ทําการเปรียบเทียบ MD และ MD2 แลวพบวามีขอมูลเหมือนกันทุกประการ DBA#2 ถึงจะ
เก็บ m2 ,T ลงในฐานขอมูล แตถาพบวา MD และ MD2 มีคาไมเหมือนกัน แสดงวามีการเปลี่ยนแปลงขอมูลระหวางทาง 
DBA#2 จะไมเก็บขอมูลลงในฐานขอมูล 
 NAD จะสงขอมูล C(3-5) ,m(3-5)ไปให DBA#3–DBA#5 หลังจากนั้น DBA#3–DBA#5 จะดําเนินการกระทํา
กับขอมูล จนกระทัง่ถึงขั้นตอนที ่28 ซึ่งแตละขั้นตอนมีลักษณะการทํางานที่เหมือนกัน 
 NAD ตองการตรวจสอบล็อกไฟล ซึ่งล็อกไฟลถูกเก็บอยูที่ DBA#1 – DBA#5 สมมุติวาล็อกไฟลที่จัดเก็บที ่
DBA#2, DBA#4 เกิดความเสียหาย ทําใหไมสามารถสง ล็อกไฟลมาใหกับ NAD ได เนื่องจากยังมีล็อกไฟล อยางนอย
อีก 3 ที ่(DBA#1 ,DBA#3 และ DBA#5) ที่ยังไมเสียหาย  
ขั้นตอนที ่29 
 NAD ดึงขอมูล m1 ,T จาก DBA#1 กลับมา 
ขั้นตอนที ่30 
 NAD ดึงขอมูล m3 ,T จาก DBA#3 กลับมา 
ขั้นตอนที ่31 
 NAD ดึงขอมูล m5 ,T จาก DBA#5 กลับมา 
ขั้นตอนที ่32 

ตามหลัก (3,n) threshold schema ที่ไดออกแบบไว NAD จึงยังสามารถที่จะกูล็อกไฟลคืนกลับมาได โดยใช 

( )pmgM i

k

i
iAES mod

1
∑

=

≡                                    (2) 

   โดยที่      ( ) pxxxg ij
ijkji
ji mod1

,

−

≠≤≤

−≡ ∏  

 
ขั้นตอนที ่33 
 หลังจากที่ NAD กูคืนล็อกไฟลกลับมาได ซึ่งก็คือ MAES เปนล็อกไฟลที่ยังอยูในรูปของการเขารหัสอยู NAD จึง
ใชกุญแจ KAES ซึ่งเปนผูเก็บไวแตเพียงผูเดียว ทําการถอดรหัส หลังจากขั้นตอนนี้ NAD จะไดล็อกไฟลตามเวลาอางอิง ที่
ตองการ M  ,T 

ลําดับขั้นตอนการทํางานของโพรโทคอลการยักยายและกูคืนล็อกไฟลที่ผานการเขารหัสถูกแสดงไวดังรูปที ่1 
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Edward
(DBA#4)

KPb

MDfmd5(m1)
7.   MD  compare  MD1

MD1  ,T

4.   C1  ,m1

5.   C1e mod b   
6.   m1   

8.   m1  ,T   

KPb

MDfmd5(m2)
12.   MD  compare  MD2

MD2  ,T

9.   C2  ,m2

10.   C2e mod b   
11.   m2   

13.   m2  ,T   

MDfmd5(m3)
17.   MD  compare  MD3

MD3  ,T

14.   C3  ,m3

15.   C3e mod b   
16.   m3   

18.   m3  ,T   

KPb

MDfmd5(m4)
22.   MD  compare  MD4

MD4  ,T

19.   C4  ,m4

20.   C4e mod b   
21.   m4   

23.   m4  ,T   

MD
27.   MD  compare  MD5

MD5  ,T

24.   C5  ,m5

25.   C5e mod b   
26.   m5   

KPb

29.   m1  ,T 30.   m3  ,T 31.   m5  ,T

∑ 32.   MAES ≡ ∑
=

k

i 1
  gi mi (mod p)

gi ≡ ∏
≠≤≤ ijkji ,

   Xj (Xj-Xi)-1(mod p)33.   KAES

M

Alice
(Network Administrator)

3.   T  ,MD(1-5)  ,m(1-5) (T  ,MD(1-5))d mod b C(1-5)  ,m(1-5)

Define : k=3  ,n=5
M  ,P(Prime>M ,n)  ,a1  ,a2  ,T(TimeStamp)
KAES   ,KPr

0.   M fkAES (M) T  ,MAES

1.   T  ,MAES T  ,m(1-5)(a1Xk-1+a2X+MAES) mod p

2.   T  ,m(1-5) T  ,MD(1-5)  ,m(1-5)f md5(m(1-5))

Bob
(DBA#1)
KPb

Carol
(DBA#2)
KPb

Dave
(DBA#3)
KPb

Fred
(DBA#5)
KPb

fmd5(m5)

28.   m5  ,T   

KPb

KPb

II

II

II

II

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดงโพรโทคอลการยักยายและกูคืนล็อกไฟลที่ผานการเขารหัส 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
จากการทํางานของโพรโทคอลการยักยาย และกูคืนล็อกไฟลที่ผานการเขารหัส สามารถสรุปผลการทํางาน

ที่ไดรับจากกรอบการทํางานในสวนขององคประกอบของความปลอดภัยของขอมูลไดดังตอไปนี ้
 
ความลับของขอมูล 

ล็อกไฟลถูกเขารหัสแบบ AES ซึ่งกุญแจที่ใชในการถอดรหัสถูกเก็บไวที่ NAD เพียงผูเดียว นอกจากนี้ ล็อก
ไฟลยังถูกแบงออกเปนชิ้นๆ อีก ซึ่งแตละชิ้นจะมีคาแตกตางกัน ล็อกไฟลแตละชิ้นที่ถูกแบงจะถูกสงไปเก็บที ่DB แต
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ละแหง อีกทั้งยังปองกัน DBA แตละแหงรวมมือกัน เพื่อที่จะรวมล็อกไฟลแตละชิ้นเขาดวยกันหลังจากที่รวมล็อก
ไฟลแตละชิ้นเขาดวยกันแลว ล็อก-ไฟลยังคงถูกปกปดอยู เนื่องมาจากการเขารหัสแบบ AES 
 
ความคงสภาพของขอมูล 

DBA แตละแหงสามารถรูไดทันทีหากมีการแกไข ล็อกไฟลระหวางทาง เนื่องจากมีการนําเทคนิคการแฮช
แบบ MD5 มาใชงาน ทําใหเกิดความถูกตองของล็อกไฟล อีกทั้ง มีการเขารหัส Message Digest และคาเวลา
อางอิง แบบคียสาธารณะ โดยใช private key เพื่อระบุหรือยืนยันผูสงขอมูล ทําให DBA มั่นใจไดวาล็อกไฟล ถูกสง
มาจาก NAD จริงๆ เนื่องจากตองใช public key ซึ่งเปนคูคีย ในการถอดรหัสขอมูลเทานั้น NAD ก็ไมสามารถปฏิเสธ
ไดวาล็อกไฟล ถูกสงมาจาก NAD จริงๆ  
 
ความพรอมใชงานของขอมูล 

ล็อกไฟลถูกแบงออกเปนชิ้นๆ และถูกสงไปเก็บที่ DB แตละแหง ในกรณีที่เกิดความเสียหายกับ DB บาง
แหง NAD สามารถทําการกูคืนล็อกไฟล ซึ่งตองอยูภายใตเงื่อนไข (3 ,n) threshold schema ขอเพียงมี DB ที่ใชงาน
ได อยางนอย 3 แหง NAD สามารถทําการกูคืนล็อกไฟลได 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
บทความนี้ไดนําเสนอโพรโทคอลการยักยาย และกูคืนล็อกไฟลที่ผานการเขารหัส โดยไดออกแบบใหอยูบน

พื้นฐานของเรื่องการรักษาความลับของขอมูล ความคงสภาพของขอมูล และความพรอมใชงานของขอมูล โดยที ่
NAD สามารถปองกันการเขาถึง และแกไขล็อกไฟล โดยผูที่ไมไดรับอนุญาต อีกทั้งยังสามารถกูคืนล็อกไฟลกลับคืน
มาได ในกรณีที่ DB บางแหงเสีย หาย DBA สามารถตรวจสอบล็อกไฟล วาถูกสงมาจาก NAD จริงๆ อีกทั้งยัง
สามารถปองกันการโจมตีจากแฮกเกอร ในกรณีที่แฮกเกอรสามารถเขาถึง DB ที่เก็บล็อกไฟล แตก็ไมสามารถแกไข
หรือเขาใจถึงรายละเอียดตางๆ ของล็อกไฟล ได  
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