
การออกแบบวงจรเขารหัสลับแบบอสมวารโดยใชอัลกอริทึม เออีเอส อยางงาย 
Design of Asynchronous Encryption Circuit  

using the Simplified AES Algorithm 
 

ปยะ วราบุญทวีสุข   
วริษา ศรีไตรรตันรักษ  
สมศักดิ์ อภิรักษสมบัต ิ

 
 

บทคัดยอ 
บทความนี้นําเสนอการออกแบบวงจรเขารหัสลับแบบอสมวารโดยใชอัลกอริทึม เออีเอส อยางงาย เพื่อศึกษาถึงความ

เปนไปไดในการนําเออีเอสมาออกแบบเปนวงจรอสมวารและนําไปใชงานกับอุปกรณระบบฝงตัวขนาดเล็กตอไป โดยแบง
การทํางานออกเปน 2 วงจร คือ วงจรเขารหัสและวงจรถอดรหัส ซึ่งจากการทดลองโดยการจําลองการทํางานบนเอฟพีจีเอ 
VirtexE XCV 600 พบวา มีความเปนไปไดในการนําอัลกอริทึม เออีเอส มาสรางเปนวงจรอสมวารได โดยเวลาเฉลี่ยที่วงจร
เขารหัสลับใชในการเขารหัสขอมูลขนาด 16 บิต คิดเปน 43 นาโนวินาที และวงจรเขารหัสลับใชจํานวนเกตทั้งสิ้น 5,640 เกต 
และเวลาเฉลี่ยที่วงจรถอดรหัสลับใชในการถอดรหัสขอมูลขนาด 16 บิต คิดเปน 59 นาโนวินาที และวงจรถอดรหัสลับใช
จํานวนเกตทั้งสิ้น 5,709 เกต 
 
คําสําคัญ: อัลกอริทึมเออีเอสอยางงาย วงจรเขารหัสลับแบบอสมวาร วงจรรางคูแบบอสมวาร 
 
ABSTRACT 

This paper presents the asynchronous encryption circuit based on the simplified AES, one of the most 
advanced encryption algorithms.  To study the possibility of applying basic AES to design the asynchronous 
circuit, we aim to use this experiment to further the design of our circuit based on fully AES.  Due to many 
advantages of the fully AES applications, we will apply our system to several helpful embedded systems.  Our 
system is composed of two parts which are the Encryptor and the Decryptor.  From the simulation based on 
FPGA VirtexE XCV 600, the result of our system is possible in both view points of time and area consuming.  
The 5,640 gate Encryptor consumes 43 ns while the 5,709 gate Decryptor spends 59 ns. 
 
Keywords:  Simplified AES Algorithm, Asynchronous Encryption Circuit, Asynchronous Dual-rail Circuit 
 
1. คํานํา 

การออกแบบวงจรอสมวาร (Asynchronous Circuit) [7, 
8] สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการออกแบบวงจรสม-
วาร (Synchronous Circuit) เชน ปญหาการแกวงของสัญ-
ญาณนาฬิกา (Clock Skew) การทํางานบนความหนวงที่ชา
ที่สุด (Worst-Case Delay Operation) เปนตน ทั้งนี้เนื่องจาก
วงจรอสมวารใชสัญญาณรองขอ (Request Signal) และสัญ-
ญาณตอบรับ (Acknowledge Signal) เพื่อการควบคุมการ 
 

ทํางานของวงจรแทนสัญญาณนาฬิกา ทําใหเวลาที่ใชในการ
ทํางานของวงจรเปนเวลาเฉลี่ย (Average Case Delay) และ
วงจรที่ไดจะใชพลังงานต่ํา (Low Power Consumption) 

มาตรฐานการเขารหัสลับขั้นสูง (Advanced Encryp-
tion Standard: AES) [3, 6] เขามาแทนที่มาตรฐานการเขา 
รหัสขอมูลลับ (Data Encryption Standard: DES) [1] ซึ่ง
ขอมูลที่ไดจากการเขารหัสในมาตรฐานการเขารหัสลับขั้น
สูงมีความปลอดภัยมากขึ้น เพราะขนาดของคียที่ใชในการ 
 



เขารหัสมีจํานวนบิตที่มากขึ้น ทําใหยากตอการเดาและ
สามารถทนทานตอการโจมตีแบบตางๆ ไดดียิ่งขึ้น ทั้งนี้
ปจจุบันมีการนําการเขารหัสลับไปใชงานรวมกับอุปกรณ
ฝงตัวขนาดเล็ก เชน สมารตการด เปนตน เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยและความนาเชื่อถือในการใชงานอุปกรณใหมาก
ยิ่งขึ้น 

บทความนี้ไดทําการพัฒนาวงจรเขารหัสลับแบบอสม-
วาร โดยใชมาตรฐานการเขารหัสลับขั้นสูงอยางงาย (Sim-
plified Advanced Encryption Standard: S-AES) [4] ซึ่ง
เปนอัลกอริทึมที่ลดขนาดมาจากมาตรฐานการเขารหัสลับ
ขั้นสูง เพื่อศึกษาถึงแนวโนมและความเปนไปไดในนํา
มาตรฐานการเขารหัสขั้นสูงมาทําการออกแบบวงจรแบบ 
อสมวารที่ขนาด 128 บิตตอไป โดยศึกษาปจจัยหลัก 3 
ประการ คือ เวลาที่ใชในการทํางาน ขนาดของวงจรที่ได
จากการสังเคราะห และความซับซอนในการออกแบบวงจร
โดยการลดรูปวงจรที่มีการทํางานซับซอนใหเปนวงจรพื้น 
ฐานทางดิจิตอล ทั้งนี้ในหัวขอที่ 2 ของบทความอธิบายถึง
ทฤษฎีที่ใชในการออกแบบ หัวขอที่ 3 เปนเทคนิคในการ
ออกแบบวงจร สําหรับการนําเสนอผลการทดลอง และ
สรุปและขอเสนอแนะจะแสดงในหัวขอที่ 4 และ 5 จะเปน
ตามลําดับ 
 
2.  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

2.1 อัลกอริทึมเออีเอสอยางงาย (Simplified AES 
Algorithm) 

อัลกอริทึมเออีเอสอยางงาย [4] เปนการเขารหัสขอมูล
ที ่ทําการพัฒนาขึ ้น เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจใน
มาตรฐานการเขารหัสขอมูลขั้นสูง โดยมีรูปแบบการทํางาน
ที่คลายกับมาตรฐานการเขารหัสขอมูลขั้นสูง เพียงแตลด
ขนาดของขอมูลและคียที่ใชในการเขารหัสใหเล็กลง และ
จํานวนรอบในการเขารหัสที่นอยลง โดยใชขอมูลและคียใน
การเขารหัสขนาด 16 บิต และจํานวนรอบของการเขารหัส
แบงเปน 2 รอบ ซึ่งการทํางานของอัลกอริทึมเออีเอสอยาง
งายสามารถเขียนเปนแผนภาพไดดงัรูปที่ 1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 โครงสรางการเขารหัสลับและถอดรหัสลับของ

อัลกอริทึมเออีเอสอยางงาย 
 

โครงสรางขอมูลที่ใชในอัลกอริทึมแสดงดังรูปที่ 2 
โดยอัลกอริทึมมีการดําเนินการกับขอมูลและคีย  ซึ่ง       
การดําเนินการกับขอมูลสามารถแบงการทํางานไดเปน 4 
รูปแบบ คือ 

 

 
 
 
 
 

(a) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 
รูปที่ 2 โครงสรางขอมูลของอัลกอริทึมเออีเอสอยางงาย (a) 

ขอมูลที่เขารหัส (b) คีย 
 
 

 

  

 

 

16-bit key 



2.1.1. การเขารหัสดวยคีย (Add Round Key) 
การเขารหัสดวยคียสามารถทําไดโดยใชสมการที่ 1 
 

) 1 (_  _ iKeyinDataoutData ⊕=  
 

2.1.2. การแทนที่ขอมูล (Nibble Substitution: S-
Box) 

การแทนที่ขอมูลจะมีลักษณะการแทนขอมูลดัง
แสดงในรูปที่ 3 ซึ่งการเขารหัสลับจะใชคาของขอมูลชุดละ  
4 บิต (เรียก 1 ชุดวา 1 Nibble) และแทนคาเขาไปในตารางที่ 1 
ซึ่งขอมูล 2 บิตแรกแทนคาของ i และขอมูลอีก 2 บิตแทนคา
ของ j และวิธีการแทนที่ขอมูล 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 3 วิธีการแทนที่ขอมูลของอัลกอริทึมเอสเออีเอสอยาง
งาย 

 
ตารางที่ 1 การแทนที่ขอมูลภายใน S-Box 

   j     
 i 

00 01 10 11 

00 9 4 A B 
01 D 1 8 3 
10 6 2 0 3 
11 C E F 7 

 
สําหรับการถอดรหัสลับจะใชวิธีการเดียวกับการ

เขารหัสแตจะแทนคาของขอมูลเขาไปในตารางที่ 2 ซึ่ง
เรียกวา การแทนที่ขอมูลภายในอินเวอรส S-Box 

 

ตารางที่ 2 การแทนที่ขอมูลภายในอินเวอรส S-Box 
   j     
 i 

00 01 10 11 

00 A 5 9 B 
01 1 7 8 F 
10 6 0 2 3 
11 C 4 D E 

2.1.3. การเลื่อนแถว (Shift Row) 
วิธีการเลื่อนแถวของอัลกอริทึมเออีเอสอยางงาย

เปนการเลื่อนขอมูลจํานวน 4 บิต 2 กลุมดังแสดงในรูปที่ 4 
 

 
 
 

รูปที่ 4 วิธีเลื่อนแถวของอัลกอริทึมเออีเอสอยางงาย 
 

2.1.4. การสลับคอลัมน (Mixed Columns) 
วิธีการสลับคอลัมนของอัลกอริทึมเออีเอสอยาง

งายแบงเปนการสลับคอลัมนในการเขารหัสสามารถทําได
โดยใชวิธีการคูณเมทริกดังสมการที่ 2 ซึ่งการคูณเมทริกใช
หลักการคํานวณพหุนามแบบมอดุโล (Polynomial Arith-
metic Modulo) บนฐานของ Galois Fields: GF(24)  
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และการสลับคอลัมนสํ าหรับการถอดรหัส

สามารถทําไดโดยการใชการคูณเมทริกดังสมการที่ 3 
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สําหรับการดําเนินการกับคียนั้นจะเปนการเพิ่ม

ขนาดของคีย (Key Expansion) เปน 48 บิต เพื่อรองรับตอ
การเขารหัสดวยคียจํานวน 3 รอบโดยมีหลักในการเพิ่ม
ขนาดของคีย ดังสมการที่ 4 – 7 
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 โดยคาของ RCON(1) และ RCON(2) จะมีคา
เทากับ 128 และ 48 ตามลําดับ 
 
 
 

 

 



2.2  การออกแบบวงจรอสมวารดวยรหัสรางคู [7,8] 
รหัสรางคูจะใชสายสัญญาณ 2 เสนคือ (X,X’) แทน

สัญญาณขอมูล 1 บิต แสดงดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 การแทนคาโดยใชรหัสรางคู 
ขอมูล (X,X’) คาตรรกะ 1 บิต 

( 0,0 ) ตัวแบงรอบการทํางาน (Spacer) 
( 0,1 )  0 
( 1,0) 1 
( 1,1 ) ไมใช 

 

จากตารางที่ 3 ตัวแบงรอบการทํางานทําหนาที่แยกการ
สงคาตรรกะของแตละรอบการทํางาน หรือทําการกําหนด  
คาเริ่มตนใหกับวงจร และการออกแบบวงจรรางคูจะใช
แผนภาพตัดสินใจแบบทวิภาคชนิดมีการลดทอนอันดับ 
(Reduced Ordered Binary Decision Diagram: ROBDD) [8] 
เพื่อลดขนาดของวงจรใหเล็กลง 

วงจรรางคูสามารถแบงวงจรออกไดเปน 2 สวน คือ 
สวนวงจรรางคู ซึ่งทําหนาที่คํานวณตามฟงกชันตรรกะที่
ตองการ และสวนวงจรตอบรับ ทําหนาที่ตรวจสอบการ
สิ้นสุดการเปลี่ยนระดับสัญญาณในวงจรรางคู ดังแสดงใน
รูปที่ 5 โดยอุปกรณชนิดซี (C-Element) ทําหนาที่เช่ือมตอ
ผลลัพธจากทั้งสองสวนเปนเอาตพุตของวงจรเพื่อปองกัน
เอาตพุตของวงจรออกไปกอนที่วงจรรางคูจะเสร็จสิ้นการ
ทํางาน 
 

 
 
รูปที่ 5 โครงสรางวงจรแบบอสมวาร 
 

3.  เทคนิคในการออกแบบวงจร 
จากอัลกอริทึมที่นําเสนอในหัวขอ 2.1.4 จะเห็นไดวา 

วิธีการสลับคอลัมนทั้งในการเขารหัสและการถอดรหัส
สามารถนํามาใชกับการออกแบบวงจรโดยตรงไดยาก 

เพราะจะตองมีการคูณและการมอดุโล โดยสามารถสังเกต
ไดจากตัวอยางที่ 1 ทําใหการออกแบบวงจรจําเปนตองใช
วงจรคูณและวงมอดุโล เปนเหตุใหวงจรเขารหัสลับมีขนาด
ใหญขึ้น และไมคุมตอการนําไปใชงานจริง  
 
ตัวอยางที่ 1  ตัวอย างการคํ านวณหาค าของ  S’0,0 โดย
กําหนดให S0,0 และ S1,0 มีคาเทากับ 3 และ D ตามลําดับ 
จากสมการที่ 2 จะสามารถหาคาของ S’0,0 ไดดังนี้ 
 

S’0,0= S0,0 xor (4. S1,0) mod x4+x+1 
จาก  4.D mod x4+x+1 = ( x5+ x4+x2) mod 

x4+x+1  
โดย    
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จะไดคา S’0,0 = 1 
 

จากขอสังเกตดังกลาว ทําใหทดลองสรางตารางคา
ความจริงของทุกๆ คาที่สามารถเกิดขึ้นและทําการลดรูป
วงจร โดยใชแผนภาพตัดสินใจแบบทวิภาคชนิดมีการลด 
ทอนอันดับ ทําใหทราบวา การสลับคอลัมนสําหรับการ
เขารหัสลับสามารถทําได โดยไมจําเปนตองใชวงจรคูณ
และวงจรมอดุโล และใชเพียงการดําเนินการพื้นฐานทาง
ดิจิตอลเทานั้น ดังแสดงในสมการที่ 8 

 
T = (4. Si, j) mod x4+x+1              (8) 

โดย T(3) = Si, j(1) 
T(2) = Si, j(3) xor Si, j(0) 
T(1) = Si, j(3) xor Si, j(2) 
T(0) = Si, j(2) 

 T(i) คือ ขอมูลบิตที่ i ของ T 
 

นอกจากนี้การสลับคอลัมนสําหรับการถอดรหัสลับ
สามารถใชการดําเนินการพื้นฐานไดเชนเดียวกัน ดังแสดง
ในสมการที่ 9 และ 10 

 



Y = (2. Si, j) mod x4+x+1              (9) 
โดย  Y(3) = Si, j(2) 

Y(2) = Si, j(1) 
Y(1) = Si, j(3) xor Si, j(0) 
Y(0) = Si, j(3) 

 Y(i) คือ ขอมูลบิตที่ i ของ Y 
Z = (9. Si, j) mod x4+x+1            (10) 

โดย  Z(3) = Si, j(0) 
Z(2) = Si, j(3) 
Z(1) = Si, j(2) 
Z(0) = Si, j(1) xor Si, j(0) 

 Z(i) คือ ขอมูลบิตที่ i ของ Z 
 

การออกแบบวงจรเพิ่มขนาดคีย คา RCON(i) เปน
คาคงที่ ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามจํานวนรอบของการเขารหัส 
ดังนั้นคา RCON(i) จึงถือเปนคาคงที่ ทําใหสามารถใช
คุณสมบัติของรหัสรางคู และเกต xor มาคํานวณได ดังนี้  

 
  X xor 0 =   X และ 
  X xor 1 =   X’ 
 

ดังนั้น เมื่อคาบิตของ RCON(i) เทากับ 1 ใหวงจรทํา
การสลับคาของรหัสรางคู และหากคาบิตของ RCON(i) 
เทากับ 0 ใหวงจรคงคาเดิมไวโดยไมเปลี่ยนแปลง สําหรับ
วงจรสวนอื่นๆนั้นสามารถออกแบบวงจรรางคูไดตามการ
ดําเนินการที่เกิดขึ้นในอัลกอริทึม โดยใชแผนภาพตัดสินใจ
แบบทวิภาคชนิดมีการลดทอนอันดับไดตามปกติ 
 

4.  ผลการทดลอง 
ในการทดลองนี้ใชภาษา VHDL [2] ในการเขียน

อธิบายวงจรและทําการสังเคราะหวงจรโดยใชโปรแกรม 
Xilinx ISE 9.1i [9] บนเอฟพีจีเอรุน VirtexE XCV 600 เพื่อ
หาผลลัพธในดนขนาดของวงจร และใชโปรแกรม Model-
Sim XE III 6.2c [5] ในการจําลองกาทํางานของวงจร ซึ่ง  
ผลการทดลองดังแสดงตารางที่ 4  
 
 
 
 

ตารางที่ 4 เวลาที่ใชในการทํางานและขนาดของวงจร 

วงจร เวลาเฉลีย่ที่ใชในการ
ทํางาน (ns) จํานวนเกต 

วงจรเขารหัสลับ 43 5,640 
วงจรถอดรหัสลับ 59 5,709 

 

จากผลการทดลองพบวา การถอดรหัสลับใชเวลาใน
การทํางานมากกวา ซึ่งมีสาเหตุมาจากการสลับคอลัมนของ
การถอดรหัส ที่มีการดําเนินการมากกวาการสลับคอลัมน
ของการเขารหัส เพราะจากการเขารหัสในสมการที่ (2) จะ
มีสวนประกอบของขอมูลบางสวนที่ทําการคูณดวยคา 1 
ซึ่งจะไดผลลัพธเปนคาเดียวกับคาที่นํามาคูณ ดังนั้นในการ
ออกแบบวงจรจึงสามารถนําคาของสวนประกอบของขอ 
มูลไปใชไดเลยโดยไมตองผานการดําเนินการใดๆ 
 
5.  สรุปและขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาขางตนพบวา มีความเปนไปไดใน
การออกแบบวงจรเขารหัสลับแบบอสมวารโดยใชมาตร-
ฐานการเขารหัสลับขั้นสูง ที่ขนาดของขอมูล 128 บิต ทั้งนี้
เนื่องจากผลการทดลองทั้งดานของเวลาที่ใชในการทํางาน
และขนาดของวงจรอยูในเกณฑที่ดี และจากเทคนิคในการ
ออกแบบที่กลาวในหัวขอที่ 3 ทําใหลดความซับซอนของ
วงจรที่ เกิดจากการคูณและการมอดูโลดังที่กลาวไวใน
หัวขอที่ 3 โดยเหลือเพียงการดําเนินการพื้นฐานทางดิจิตอล 
คือ XOR เทานั้น และสามารถนําเทคนิคในการออกแบบนี้
ไปใชประยุกตใชกับการออกแบบวงจรเขารหัสลับที่ขนาด
ของขอมูล 128 บิต  

นอกจากนี้สามารถนําโครงสรางการทํางานของวงจร
รูปแบบอื่นๆ เชน วงจรไปปไลนมาประยุกตใชในการออก 
แบบวงจรเขารหัสลับแบบอสมวารโดยใชมาตรฐานการเขา 
รหัสลับขั้นสูงที่ขนาดของขอมูล 128 บิตได 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารอางอิง 
Data Encryption Standard (DES), ser. Federal Infor-

mation Processing Standards Publication (FIPS), 
no. 46. National Bureau of Standards, US, 
January 1977. 

J. Bhasker. “A VHDL Primer”, Prentice-Hall, 1992. 
J. Daemen and V. Rijmen, AES proposal: Rijndael, 

version2, NIST AES Proposal, http://csrc.nist.gov/ 
encryption/aes/rijndael /Rijndael.pdf, Sept. 1999. 

M.Musa, E.Shaefer and S.Wedig. “A Simplified AES 
Algorithm and Its Linear and Differential Crypt-
analyses”, Cryptologia, April 2003. 

ModelSim Xilinx Edition-III. http://www.xilinx.com/ 
ise/ optional_prod/mxe.htm, 2007. 

National Institute of Standards and Technology, 
Advanced Encryption Standard (FIPS PUB 197), 
http://www.nist.gov /aes, 2001. 

S. Hauck. “Asynchronous Design Methodologies: An 
Overview”, Proceeding of the IEEE, Vol. 83, 
No.1, January 1995, pp. 69-93. 

T. Nanya, Y. Ueno, H. Kagotani, M. Kuwako and A. 
Takamura. “TITAC: design of a quasi-delay-in-
sensitive microprocessor”, IEEE Design & Test 
of Computers, Vol. 11 Issue: 2, Summer 1994, 
Page(s): 50–63. 

Xilinx Incorporation, http://www.xilinx.com., 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาจารยปยะ  วราบุญทวีสุข สําเร็จการศึกษาวิศวกรรม-
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-
พระจอมเกลาธนบุรี มีความสนใจในการวิจัยดานการออก 
แบบวงจรอสมวาร และการรักษาความปลอดภัยบนระบบ
คอมพิวเตอร ปจจุบันดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาวิศว-
กรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอรเน็ต คณะวิศวกรรม-
ศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
 

 
 
 
 
 

 

อาจารยวริษา  ศรีไตรรัตนรักษ สําเร็จการศึกษา M.Eng, 
(Computer) California State University, USA. และวิศว-
กรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีความสนใจในการวิจัยดานระบบ
รักษาความปลอดภัยบนเว็บ ปจจุบันเปนอาจารยประจํา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารยสมศักดิ์  อภิรักษสมบัติ สําเร็จการศึกษาวิศวกรรม-
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทค-
โนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง และวิทยา-
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส มหาวิทยาลัยรามคําแหง   
มีความสนใจในการวิจัยดานการสื่อสารแบบดิจิตอล และ
การประยุกตการสื่อสารขอมูลเพื่อการควบคุม ปจจุบัน
ดํารงตําแหนงหวัหนาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
โทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 


