คูมือการใชงาน PGP บน Windows
คูม อื ฉบับนี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อการใชงาน PGP เพือ่ สรางความปลอดภัยในการติดตอสื่อสารดวย email โดย
ใช email application ใน Windows ซึง่ ยังไมครอบคลุมรายละเอียดการใชงาน PGP ในดานอืน่ ๆ หากทาน
ตองการขอมูลเพิ่มเติม ทานสามารถอานรายละเอียดไดในเอกสารที่มาพรอมกับโปรแกรม PGP หลังการติดตั้ง
แลว
วิธีติดตั้ง PGP Desktop (PGP for windows)
1. ทําการ unzip โปรแกรม PGP freeware ซึง่ เปน zip file ชื่อ PGPfreeware_6.5.3.zip อยูในแผน CD ROM
นี้ หรือ ทานสามารถ download ไดจาก
http://www.pgpi.org/cgi/download.cgi?filename=PGPfreeware_6.5.3.zip หรือ
http://www.nectec.or.th/thaicert
2. เริม่ ติดตั้งไดโดย double click ที่ file ชื่อ setup ซึง่ อยูภายใต directory ทีท่ าการ
ํ
unzip ไว
3. จากนัน้ ทําการติดตั้งตามขั้นตอนดังรูปขางลางนี้โดยกดปุม Next และ/หรือ OK รวมทั้งกรอกขอมูลที่จาเป
ํ น
ไปเรือ่ ยๆ
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4. ในหนาตางนี้ กรณีที่เครื่อง PC ของทานตอ LAN ใหเลือก 3Com Etherlink แตถาใช modem ใหเลือก DialUp Adapter

5. ในหนาตางนี้ ถาทานเคยสราง key หรือมี keyring files อยูแลวใหเลือก Yes แตถาไมมีใหเลือก No
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6. เมือ่ ถึงขัน้ ตอนนีแ้ ลว ทานสามารถเลือกใหเครื่องทําการ restart ทันทีหลังจากกดปุม Finish หรือ ทานจะทํา
การ restart ทีหลังก็ได

เมื่อ restart แลวทานก็จะสามารถใชงาน PGPได แตกอนจะใชทานจําเปนจะตองมี key pair ซึง่ ทานสามารถทํา
ตามขัน้ ตอนตอไปนี้
วิธสี ราง key pair
ในกรณีทท่ี า นทําการ upgrade PGP เวอรชนั ทีม่ อี ยูก อ นแลว แสดงวาทานไดสราง private key ไวเรียบ
รอยแลวและแจกจาย public key ทีเ่ ขาคูก นั ใหแกผูที่จะติดตอดวยแลว ดังนั้นทานก็ไมจาเป
ํ นตองสราง key pair
ใหมอกี แตเพียงระบุตาแหน
ํ
งที่เก็บ key ของทานเมื่อทําการ run PGPkeys application โดยเลือก Files panel
ของ Option dialog box แลวกรอกตําแหนง keyring files
การสราง key pair ใหมทาได
ํ โดย
1. เปด PGPkeys โดยกดปุม Start! Programs!PGP!PGPkeys หรือ กดที่ PGPtray icon ใน System
tray แลวกดที่ PGPkeys หรือ กดปุมรูปกุญแจใน toolbar ของ email application จะปรากฎ PGPkeys ดัง
รูปตอไปนี้
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2. กดปุม รูปกุญแจดานซายสุดของ PGPkeys menu bar แลวจะปรากฏขอมูลเบื้องตนบน screen แรก ดังนี้
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3. เมือ่ อานเสร็จ ก็กดปุม Next จะมีหนาตางของ PGP Key Generation Wizard ใหทา นกรอก ชือ่ และ email
address ดังรูป

ชือ่ และ email address อาจจะไมจาเป
ํ นตองเปนของจริง แตการใชชื่อจริงจะทําใหงายตอผูอื่นในการชี้วา
ทานเปนเจาของ public key นัน้ และ การใช email addressจริงก็ทาให
ํ ทา นและผูอ น่ื ไดรบั ประโยชนจาก plugin feature ในการหา key ทีเ่ หมาะสมใน keying ของทานโดยอัตโนมัติเมื่อทานระบุผูรับที่เฉพาะเจาะจงในการ
สง email
6. กดปุม Next จะมี dialog box ตอไปใหทา นเลือกชนิดของ key ดังรูป

สําหรับ PGP เวอรชนั เกาจะใชเทคโนโลยีที่เกากวา (RSA) ในการสราง key สวน PGP เวอรชนั 5.0 ขึน้ ไป
ทานสามารถเลือกสราง key ใหมดว ยเทคโนโลยีทด่ี ขี น้ึ คือ Diffie-Hellman technology
- ถาทานวางแผนวาจะติดตอกับบุคคลซึ่งยังคงใช RSA keys อยู ทานจะตองสราง RSA key pair เพื่อให
เขากันได
- ถาทานวางแผนวาจะติดตอกับบุคคลซึ่งใช PGP เวอรชัน 5.0 ขึน้ ไป ทานก็สามารถสรางใชเทคโนโลยี
ใหมสราง pair of Diffie-Hellman/DSS keys
- ถาทานตองการแลกเปลี่ยน email กับผูใช PGP ทุกคน ทานก็สามารถสรางทั้ง RSA key pair และ
Diffie-Hellman/DSS key pair แลวใชอันที่เหมาะสมขึ้นอยูกับเวอรชันของ PGP ของผูร บั
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หมายเหตุ ถา PGP ของทานไม support RSA ขัน้ ตอนนีท้ านอาจจะใชไมได ทานสามารถดูขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ RSA support ใน WhatsNew file ทีม่ ากับโปรแกรม PGP
7. หลังจากเลือกชนิดของ key แลว ทานก็จะตองระบุขนาดของ keys ใหมของทาน โดยเลือกจาก 1024 ถึง
3074 bit หรือ เลือก custom key size จาก 1024 ถึง 4096 bits custom key size อาจจะใชเวลานานใน
การสราง ขึ้นอยูกับ ความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอรของทานดวย

หมายเหตุ ขนาดของ key เปนไปตามจํานวน bit ทีใ่ ชในการสราง digital key ถา key ขนาดใหญ
ความเสี่ยงจากการถูก crack ก็ลดลง แตจะใชเวลานานขึ้นในการทํากระบวนการ decryption และ encryption
ขนาดทีเ่ หมาะสมและปลอดภัยเพียงพอคือ key ทีป่ ระกอบดวย 1024 bits
8. จากนั้นกดปุม Next จะมีหนาตางใหทา นกําหนดวันหมดอายุของ key pair

ทานสามารถเลือก Never ซึง่ เปน default selection เพือ่ ใชไปเรื่อยๆ หรือ ระบุวันทีจ่ ะให keys หมดอายุ ใน
กรณีที่ทานตองการใช key นัน้ ในชวงเวลาจํากัดเทานั้น กรณีนี้เมื่อ public key หมดอายุ บุคคลอื่นจะไมสามารถ
ทําการ encrypt mail ใหทา น แตมันยังสามารถใชตรวจสอบ digital signature ของทานได และเมื่อ private key
หมดอายุ มันยังคงถูกใชในการ decrypt mail ทีท่ า นไดรบั กอน public key จะหมดอายุไดแตจะไมสามารถใชใน
การ sign mail ใหแกบุคคลอื่น
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9. เมื่อกดปุม Next ทานจะตองใส passphrase

ชอง Passphrase สําหรับใสตัวอักษรหรือคําที่ทานตองการใชในการเขาถึง private key ของทาน และทาน
จะตองยืนยันอีกครั้งในชอง Confirmation ตัวอักษรทีท่ า นพิมพจะไมปรากฏ แตถาทานแนใจวาไมมีใครแอบดูอยู
และทานตองการดูตัวอักษรของ passphrase ทีท่ า นพิมพ ก็ทําไดโดยการเอาเครื่องหมายถูก ออกจาก Hide
Typing checkbox
หมายเหตุ passphrase ควรประกอบดวย คําที่หลากหลายรวมถึงตัวเลข, ชองวาง หรือ เครื่องหมายวรรค
ตอนตางๆ เพือ่ ความปลอดภัยจากการเดาและนําไปใชโดยผูไมประสงคดี แตทานจะตองจําใหไดดวยเพราะไมมี
ใครสามารถกู passphrase ทีท่ า นลืมกลับมาไดอกี
10. กดปุม Next เพือ่ เริ่มกระบวนการสราง key ดังรูป
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11. เมื่อเสร็จแลว กดปุม Next จะมีหนาตางขึ้นมาถามวาทานตองการสง public key ของทานไปยัง certificate
server หรือไม

เมื่อทานสง public key ไปยัง certificate server บุคคลอื่นๆที่สามารถเขาถึง certificate server นั้นจะ
สามารถนําเอา key ของทานไปใชไดเมื่อตองการ
12. เมื่อระบุวาจะสง key ไปยัง certificate server หรือไมเรียบรอยแลวก็กดปุม Next หนาตางสุดทายจะ
ปรากฏดังรูป

key pair ทีส่ รางใหมจะปรากฏในหนาตางของ PGPkeys
11. ทานอาจทําการแลกเปลี่ยน public key ของทานกับบุคคลอื่นที่ทานตองการติดตอดวยโดยการ save public
key ของทานเก็บเปน file .asc แลวสงใหบคุ คลนัน้ ทําการ import file ของทานลงใน key rings เพื่อให
สะดวกแกบุคคลนั้นๆแทนการ search หา public key ของทานจาก certificate server และกรณีทท่ี า นก็ได
รับ public key file จากผูอน่ื ทานก็จะตองทําการ import file นั้นโดยการ double click ที่ file นัน้ แลวกดปุม
import
และหลังจากนี้ ทานก็สามารถนํา key ทีส่ รางขึ้นมาใชในการรับสง email อยางปลอดภัยดวยวิธีที่จะอธิบาย
ดังตอไปนี้
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วิธสี ง และรับ email ทีป่ ลอดภัย
วิธที เี่ ร็วและงายที่สุดในการ encrypt และ sign email messages คือการใช application ที่มี PGP email
plug-ins ถึงแมขนั้ ตอนการทําจะแตกตางกันระหวาง email application ทีต่ า งกัน ทานก็สามารถทําการ
encrypt และ sign ไดดวยการกดปุมที่เหมาะสมบน toolbar ของ application นัน้ ๆ
ถา email application ทีท่ า นใชอยูไมมี PGP plug-ins (เชน Lotus Notes) ทานก็สามารถ encrypt และ
sign email messages ผาน Windows clipboard ไดโดยเปดหนาตางของ email application ทีเ่ ขียน
message ทีพ่ รอมจะสงไว แลวกดที่ icon รูปแมกญ
ุ แจ (PGPtray) ใน System tray แลวเลือก current window
และทําการ encrypt และ/หรือ sign ตามตองการ และทานยังสามารถ encrypt files จาก Windows Explorer
แลวแนบไปกับ email ไดดวย
ทานอาจเลือกใช PGPtools ในการ encrypt และ sign email text และ attachments แทนการใช plug-ins
ได ซึ่งจะมีคาอธิ
ํ บายตอไปในหัวขอ “การ encrypt และ sign โดยใช PGPtools”
ํ ญ ทานควรเวนชองวางในสวนของ subject ไว หรืออาจตั้งชื่อหัวขอที่ไม
ขอแนะนํา ในการสง email ทีส่ าคั
เปนการเปดเผยเนื้อความใน message ทีถ่ กู encrypt
การ encrypt และ sign กับ supported email applications
1. ใช email application ในการเรียบเรียงขอความใน email ตามปกติ
2. จากนั้นกดปุม
เพือ่ ทําการ encrypt ขอความใน email ของทาน แลวกดปุม
เพื่อ sign ขอความ
3. ทําการสง email ของทานตามปกติ
เมื่อกดปุม send ของ email application จะมีหนาตาง PGP Recipient Selection ปรากฏใหทา นระบุ key
ของผูร บั เหลานัน้

4. ลาก public keys ของผูท จ่ี ะรับ email message ที่ encrypt ลงไปใน Recipients list box หรือ อาจใชวิธี
double-click ที่ key เหลานั้นเพื่อใหลงไปใน box นัน้ เลย
5. กดปุม OK เพื่อ encrypt และ sign email ของทาน
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ถาทานไดเลือกที่จะ sign data ทีถ่ กู encrypt ก็จะมี Signing Key Passphrase dialog box ปรากฏให
ทานใส passphrase (passphrase เดียวกับทีท่ า นใสในขัน้ ตอนการสราง key pair) กอนที่ mail นัน้ จะถูก
สงออกไป
6. เมื่อใส passphrase แลวก็กดปุม OK
การ encrypt และ sign ขอความโดยใช PGPtools
1. ทําการ copy ขอความที่ทานตองการ encrypt และ sign
2. แลวกดปุม Encrypt, Sign หรือ Encrypt and Sign ใน PGPtools ก็จะมี PGP Key Select File(s) dialog
box ปรากฏ
3. กดปุม Clipboard แลว PGP Key Recipients dialog box ก็จะปรากฏ
4. แลวทําตามขั้นตอนที่ 4 ของหัวขอ “การ encrypt และ sign กับ supported email applications” ไปจน
เสร็จสิ้นการ encrypt และ sign
การ decrypt และ verify email
กรณีที่ทานใช email application ที่มี PGP plug-ins ทานสามารถทําการ decrypt และ verify ขอความใน
email โดยกดปุม Decrypt/Verify จาก menu ใน email application ของทานไดเลยแลวจะมี PGP Enter
Passphrase dialog box ปรากฏใหทา นใส passphrase และกดปุม OK
กรณีที่ไมมี PGP plug-ins ทานก็สามารถทําตามขั้นตอนตอไปนี้
1. เปด email message ตามปกติ ทานจะเห็นกลุมของขอความรหัสลับ (cipher text) อยูใน email message
ของทาน
2. ทําการ copy cipher text เก็บไวใน Clipboard
3. กดที่สัญลักษณรูปแมกุญแจใน System tray ! Clipboard ! Decrypt&Verify
กรณีที่จะ decrypt และ verify files ทีแ่ นบมากับ email ก็สามารถใช PGPtools หรือ PGPtray ได
จากนั้น PGP Enter Passphrase dialog box ก็จะปรากฏใหทา นใส passphrase ของทาน
4. ใส passphrase แลวกดปุม OK ขอความนั้นๆก็จะถูก decrypt ถาขอความนั้นมีการ sign มาดวยและทาน
มี public key ของผูสง ขอความจะปรากฏใหทานเห็นวา signature นัน้ ถูกตอง
5. ทานสามารถ save ขอความนัน้ ในรูปแบบ decrypt หรือ อาจจะ save ในรูปแบบ encrypt เพื่อความ
ปลอดภัยก็ได
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