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บทคัดย่อ 

ปัจจบุนัภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์  กําแพงแสน  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มี

การใช้งานอินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย  และเน่ืองจากการใช้อินเทอร์เน็ตพร้อมกันหลายๆ เคร่ือง  อาจเกิด

ปัญหาในการควบคมุจดัการการใช้บริการท่ีไมเ่หมาะสม รวมถงึการใช้งานเวบ็ไซต์ซึง่อาจจะมีการเรียกข้อมลูจาก

เวบ็ไซต์เดียวกนั  หรือต้องเรียกข้อมลูเดิมทกุครัง้ท่ีเราต้องการผ่านอินเทอร์เน็ต  สิ่งท่ีเกิดขึน้  คือ  ปริมาณข้อมลูท่ี

คบัคัง่ทําให้ความเร็วในการใช้งานลดลงอย่างมาก  ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงพฒันาระบบ Proxy-Firewall มาใช้ในการช่วย

ลดประมาณข้อมลูท่ีคบัคัง่จากผู้ ใช้งานในระบบเครือข่าย  โดยเม่ือทําทดสอบพบว่า การนําเอา Proxy-Firewall 

Server มาควบคมุจํากดัการใช้งานของเคร่ืองลกูข่ายในระบบเครือข่าย จะทําให้มีค่า Delay ในการใช้งานเพ่ิมขึน้

เล็กน้อย แต่จะทําให้ผู้ดแูลเครือข่ายสามารถควบคมุและปิดกัน้การใช้งานท่ีไม่จําเป็นได้ ภายใต้เง่ือนไขท่ีผู้ดแูล

ต้องทราบถงึรายละเอียดของบริการท่ีจําเป็นตา่งๆ อย่างครบถ้วนซึง่จะแตกตา่งกนัไปตามประเภทของผู้ ใช้งาน  

 

ABSTRACT 

Nowadays, In the Faculty of Engineering at Kamphaeng Saen campus, Kasetsart University, 

Internet applications is the most widely used application. Because of the widely use of Internet, there 

are many problems of unsuitable inappropriate services management. Such as the inefficient of data 

retrieving from the same site or to the same data every time we want on the Internet. That led to have 

lots of data that is congested and reduces speeds. Thus, researchers have developed Proxy-Firewall 

systems, which used to reduce the amount of data traffic in the network. After implementation of the 
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Proxy-Firewall Server that used to limit the use of workstations in the network, the network delay was 

increased slightly. However, the network administrator can control and prevent the unnecessary use 

but under the limitation of knowing the details of the required services that are completely different 

upon the type of user. 
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บทนํา 

ปัจจุบนัภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์  กําแพงแสน  มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย  และ

เน่ืองจากการใช้อินเทอร์เน็ตพร้อมกันหลายๆ เคร่ือง  ซึง่อาจจะมีการเรียกข้อมูลจากเว็บไซต์เดียวกนั  หรือต้อง

เรียกข้อมลูเดิมทุกครัง้ท่ีเราต้องการผ่านอินเทอร์เน็ต  เช่น  เม่ือใช้เว็บเบราว์เซอร์โหลดข้อมลูจากกูเกิลท่ีตัง้อยู่ท่ี  

www.google.co.th  โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลายเคร่ืองในคณะฯ เรียกไปยงัเซิร์ฟเวอร์นี ้ สิ่งท่ีเกิดขึน้  คือ  ข้อมลู

ท่ีเรียกจะต้องว่ิงผ่านสายส่งสญัญาณมาเท่ากบัจํานวนผู้ เรียกใช้  ปริมาณข้อมลูท่ีคบัคัง่ทําให้ความเร็วในการใช้

งานลดลงอย่างมาก  ทําให้เซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายต้องรับภาระในการบริการข้อมลูจํานวนมาก 

ปัญหาท่ีตามมาก็คือ  เกิดความลา่ช้าจากจํานวนข้อมลูท่ีเรียกใช้มีปริมาณเพ่ิมขึน้อย่างทวีคณู  วิธีการท่ี

จะรักษาความเร็วในการใช้งานให้คงท่ีและไม่เปลืองปริมาณข้อมลูท่ีเข้า-ออกนัน้  ในปัจจุบนันิยมใช้เว็บแคชเข้า

มาช่วย  เน่ืองจากมีความเร็วในการเข้าถงึและการถ่ายโอนข้อมลูท่ีสงู  โดยจะมีหน้าท่ีเก็บพกัข้อมลูท่ีมีการใช้งาน

บ่อยๆ เพ่ือให้บริการกบัผู้ ใช้แทนท่ีการใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต  เว็บแคชได้ถูกพฒันาขึน้โดยมีวตัถุประสงค์หลกั  เพ่ือ

ลดการใช้ช่องสญัญาณภายนอก  ลดเวลาตอบสนองต่อผู้ ใช้  และลดภาระงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์  ลดการจราจร

ในอินเทอร์เน็ตด้วยและปรับปรุงการใช้งานอินเทอร์เน็ตท่ีเร็วขึน้  ในการใช้แคชเซิร์ฟเวอร์  ไม่เพียงแต่ทําให้การรับ

ข้อมลูเร็วขึน้  แตย่งัเป็นการลดการจราจรในอินเทอร์เน็ตอีกด้วย 

จากเหตผุลข้างต้น  จะเห็นได้ว่าเว็บแคชเหมาะสมอย่างย่ิงท่ีจะนํามาใช้ในการช่วยลดประมาณข้อมลูท่ี

คบัคัง่จากผู้ ใช้งานในคณะฯ ท่ีเรียกใช้ข้อมลูจากเว็บไซต์เดียวกนั  โดยไม่ต้องออกไปยงัอินเทอร์เน็ต  เพราะเว็บ

แคชจะจดัเก็บข้อมลูท่ีเคยถูกใช้งานไว้  เม่ือมีการร้องขอจากผู้ ใช้เข้ามา  เว็บแคชจะทําการค้นหาข้อมลูก่อนว่ามี

ข้อมลูท่ีเคยถูกร้องขอมาหรือไม่  ถ้ามีข้อมลูจะส่งข้อมลูท่ีร้องขอกลบัไปยงัผู้ ใช้ทนัที  ทําให้ผู้ ใช้ได้รับข้อมลูได้เร็ว

ย่ิงขึน้ 
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หลักการพืน้ฐาน 

ในการวิจยัเร่ือง “การศกึษาผลกระทบของระบบเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์  กําแพงแสน  เม่ือติดตัง้

ระบบเวบ็แคชเซิร์ฟเวอร์” ผู้พฒันาได้ศกึษาหลกัการของทฤษฎีและเทคโนโลยีตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันา

ระบบท่ีสามารถนํามาประยกุต์ใช้กบังานได้โดยแบ่งออกเป็นหวัข้อตา่งๆ ดงัต่อไปนี ้

1.  แคชเซิร์ฟเวอร์  (Cache  Server  or  Proxy  Server) 

                      แคชเซิร์ฟเวอร์  และพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์  [1] สําหรับในปัจจบุนัการใช้งานอินเทอร์เน็ตในองค์กรนัน้มี

มาก  รวมไปถงึการใช้งานในโรงเรียน  ในร้านอินเทอร์เน็ต หรือในบ้านท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลายเคร่ือง การท่ีจะ

รักษาความเร็วในการใช้งานให้คงท่ี  และไมเ่ปลืองปริมาณข้อมลูท่ีเข้าออกซึง่บางครัง้อาจจะมีการเรียกข้อมลูจาก

เว็บเดียวกัน  อาจจะต้องเรียกข้อมูลทุกครัง้เราต้องการผ่านอินเทอร์เน็ต  แต่บางครัง้ทําให้ระบบการแยกข้อมูล  

ปริมาณข้อมลูท่ีคบัคัง่ทําให้ความเร็วในการใช้งานลดลงอย่างมากทําให้เกินความล่าช้า  เทคโนโลยีท่ีใช้สําหรับ

การแก้ปัญหานีคื้อ  Proxy  Server  หรือบางคนเรียกว่า  Cache  Server  ซึง่หลกัการคือ  เม่ือมีผู้ ใช้บริการทํา

การเรียกข้อมลูของ  Web  Site  โดยผ่าน  Proxy  Server  ในครัง้แรก  Proxy  Server  จะทําการตรวจสอบ

ว่ามีข้อมลูของ  Web  Site  นัน้มีอยู่ในระบบ  Cache  ระบบหรือไม ่ หากพบว่าไม่มีข้อมลู  ในระบบ  Cache  

ตวั  Proxy  Server จะทําการเรียกข้อมลูนัน้จากเว็บไซต์ปลายทางท่ีร้องขอทนัที  แล้วเก็บไว้ในเคร่ืองโดยขึน้อยู่

วา่จะอยู่ท่ีหน่วยความจําหลกัหรือฮาร์ดดิสก์ขึน้อยู่กบัความถ่ีในการใช้งาน  และเม่ือมีผู้ ใช้บริการทําเรียก  Web  

Site  ท่ีเคยเรียก ระบบ  Proxy  Sever  จะทําการส่งข้อมลูไปยงัเคร่ืองของผู้ ใช้บริการทนัที  ในกรณีท่ี  Web  

Site  มีการ  update  ข้อมลู  Proxy  Server  จะทําการตรวจสอบข้อมลูท่ีมีอยู่ว่า  Update  หรือไม่  และจะ

ทําการ  Update  ข้อมลูใหมท่นัทีในกรณีท่ีมีผู้ เรียกใช้บริการก็จะได้ข้อมลูท่ี  Update  อยู่เสมอ  ซึง่ผู้ดแูลระบบ

นัน้จะต้องตัง้การปรับปรุงให้ฉลาดและยืดหยุ่นพอและยอมรับได้ 

 

ภาพที่  1  การทํางานของ  Proxy  Server 

จากภาพท่ี 1 แสดงการทํางานของ Proxy Server ดงันี ้

1. Client  1  จะทําการเรียกเวบ็  http://www.aaa.com  ไปท่ี  Server 

2. ระบบ  Proxy  Server  ทําการตรวจสอบข้อมลูตา่งๆ วา่มีหรือไม ่ ซึง่ในท่ีนีไ้มมี่จะทําการเรียกข้อมลูไป

ท่ีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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3. เม่ือ  Web  Server  ตอบกลบัและสง่ข้อมลูกลบัมาท่ี  Proxy  Server 

4. ระบบ  Proxy  Server  ทําการคดัลอกไฟล์ท่ีโหลดมาลง  Cache  ระบบและสง่ตอ่ไฟล์ท่ีเคร่ือง  

Client1 
5. Client  2  ทําการเรียก  http://www.aaa.com  เช่นกนั 

6. ระบบ  Proxy  Server  ทําการตรวจสอบและพบวา่มี  เวบ็ใน  Cache  ระบบ  จงึทําการสง่เวบ็ไปให้  

Client  2  ทนัทีโดยไมต้่องทําการร้องข้อใหมจ่ากอินเทอร์เน็ต 

 

2.  ไฟร์วอลล์ 

 ราชบณัฑิตยสถาน ได้กลา่ววา่ ไฟร์วอลล์ คือ ดา่นกนับกุรุก 

 โดยสรุปแล้วไฟร์วอลล์ก็คือเคร่ืองมือหรือระบบหรือกลุม่ของระบบคอมพิวเตอร์ท่ีทําหน้าท่ีป้องกนั

เครือข่ายจากผู้ ท่ีไมไ่ด้รับอนญุาต ไมใ่ห้สามารถมาใช้หรือมองเห็นข้อมลูหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้และบงัคบั

ใช้นโยบายการควบคมุการเข้าถงึเครือข่ายระหวา่งสองเครือข่ายใด ๆ [2] 

3.  อนิเทอร์เน็ต  (Internet) 

อินเทอร์เน็ต  [3]  จดัเป็นเครือข่ายสาธารณะ  (Public  Network)  ท่ีได้เข้ามามีบทบาทต่อการดําเนิน

ชีวิตปัจจบุนัของมนษุย์ในยคุนี ้ จงึทําให้รูปแบบธุรกิจเดิมท่ีเคยดําเนินการอยู่  จําเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบด้วยการใช้

ช่องทางการจําหน่ายผ่านอินเทอร์เน็ตเพ่ือสร้างทางเลือกและความสะดวกในด้านการบริการแก่ลกูค้า  โดยลกูค้า

สามารถเลือกซือ้สินค้าหรือบริการผ่านทางเว็บไซต์  ทัง้นีมิ้ได้จํากัดเพียงลูกค้าภายในประเทศ  แต่นั่นหมายถึง

ลกูค้าทัว่โลกท่ีสามารถเข้าใช้บริการนีผ้่านทางเวบ็ไซต์ 

ด้วยศกัยภาพการสื่อสารของอินเทอร์เน็ตท่ีครอบคลมุการสื่อสารทัว่โลก  ดงันัน้ในปัจจบุนัจึงเกิดธุรกรรม

ต่างๆ มากมายท่ีลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตได้  ไม่ว่าจะเป็นการบริการของธนาคาร  เช่น  การ

ตรวจสอบยอดบัญชี  การโอนเงินเข้าบัญชี  การจ่ายค่าสาธารณูปโภค  การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อ

เก่ียวกบัธุรกิจการค้า  รวมถงึการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ืองานสืบค้น  ความรู้วิชาการ  และด้านความบนัเทิง  เป็นต้น 

 

วิธีการดาํเนินการวิจัย 

ผู้ วิจัยติดตัง้ระบบเว็บแคชเซิร์ฟเวอร์ต้นแบบ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Squid proxy และ Netfilter บน

ระบบปฏิบติัการ Linux ท่ีติดตัง้อยู่ในเครือข่ายดงัภาพท่ี 2 โดยปรับแต่งค่าคอนฟิกให้เป็น Transparent proxy 

และรวม Interface ขาเข้าและขาออกให้กลายเป็นบริดจ์เพ่ือประสานการทํางานระบบเครือข่ายหลักของ
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มหาวิทยาลยั นอกจากนัน้ยงักําหนดคา่ Netfilter ให้กลายเป็น Transparent Firewall สง่ผลให้ไมต้่องปรับแตง่คา่

ใดๆ ท่ีเคร่ืองลูกข่ายภายใน จากนัน้ทดสอบการทํางานของระบบเว็บแคชเซิร์ฟเวอร์โดยการทดสอบใช้งานจริง 

และเปรียบเทียบประสิทธิภาพกบักรณีท่ีไมใ่ช้ระบบเวบ็แคชเซิร์ฟเวอร์ 

 

ภาพท่ี 2  แผนผงัการเช่ือมตอ่ระบบ 

 

ผลการดาํเนินงาน 

การทดสอบ 

 การทดสอบประสิทธิภาพของเครือข่ายนี ้ผู้ วิจัยได้ทดลองแค่เครือข่ายของห้องโครงงานนิสิตสาขา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (E8401 และ E8402) 

เพราะเคร่ือง Server ท่ีใช้เป็นเคร่ืองขนาดเล็ก ไม่สามารถติดตัง้ให้ครอบคลมุรองรับเครือข่ายทัง้หมดของคณะ

วิศวกรรมศาสตร์กําแพงแสน แม้กระนัน้ปริมาณข้อมลูท่ีว่ิงในเครือข่ายก็มีปริมาณมากเน่ืองจากในช่วงท่ีทดลอง

เป็นช่วงใกล้ประเมินความคืบหน้าของวิชาเตรียมโครงงานฯ จึงทําให้มีนิสิตมาใช้งานเครือข่ายเป็นจํานวนมาก

ในช่วงเย็นถงึกลางดกึ 

 การทดลองดงักลา่วนี ้ได้มีการเก็บ/เปรียบเทียบข้อมลูเฉลี่ยในช่วงวนัท่ี 1 กนัยายน 2555 – 30 กนัยายน 

2555 ดงัตอ่ไปนี ้

- เก็บข้อมลูและเปรียบเทียบค่าเวลา Round Trip Time delay จากต้นทางไปยงัปลายทาง โดยผ่าน และ

ไมผ่่าน Proxy-Firewall Server  

- เก็บข้อมลู/ตรวจสอบปริมาณการใช้งานท่ีไม่จําเป็นชนิดต่างๆ ท่ีถูกส่งผ่านระบบ ต่อปริมาณการใช้งาน

ทัง้หมด และเปรียบเทียบหาคา่ Bandwidth ท่ีจะวา่งลง หากทําการปิดกัน้การใช้งานท่ีไมจํ่าเป็นนัน้ๆ 
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ตารางที่ 1  คา่ Round Trip Time delay เฉลีย่ 

ปลายทาง ผ่าน Server ไม่ผ่าน Server Delay ของ Server  

www.eng.kps.ku.ac.th 0.312 ms 0.245 ms 0.067 ms 

www.cpe.eng.kps.ku.ac.th 0.311 ms 0.238 ms 0.073 ms 

เฉลี่ย 0.312 ms 0.242 ms 0.070 ms 
 

ตารางที่ 2  ปริมาณการใช้งานเฉลีย่ตอ่วนั 

ประเภท ปริมาณ (MB) สัดส่วน (%) 

Web (HTTP) 4,970 62.857 

Web ((HTTPS) 1,363 17.238 

DHCP 1.056 0.013 

FTP 55.11  0.697 

DNS 31.30  0.396 

ICMP 3.411 0.043 

High port 1,483 18.756 

รวม 7,906.899  
 

จากตารางท่ี 1 เป็นการเก็บคา่ระยะเวลาท่ีเคร่ืองลกูข่ายใช้ในการสง่ข้อมลู packet ขนาด 32 ไบต์ ผ่าน 

Proxy-Firewall Server ไปยงัปลายทาง แล้วปลายทางสง่ packet กลบัมาถงึยงัต้นทาง (Round Trip Time 

Delay) โดยทดลองกบัปลายทางสองโหนดคือเคร่ือง Web Server ของคณะวิศวกรรมศาสตร์กําแพงแสน และ 

Web Server ของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ท่ีอยู่ใน LAN วงเดียวกนักบัเคร่ืองลกูข่าย  แล้วเปรียบเทียบกบั

ระยะเวลาการสง่ข้อมลูท่ีไมผ่่าน Proxy-Firewall Server  โดยทําการทดสอบจํานวน 100 ครัง้ในแตล่ะโหนด

ปลายทาง แล้วหาคา่เฉลี่ย 

จากตารางท่ี 2 เป็นคา่เฉลี่ยของปริมาณการใช้งานบริการตา่งๆ ผ่านระบบเครือข่าย ซึง่ทําการเก็บข้อมลู

ระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน 2555 ถงึ 30 กนัยายน 2555 แล้วหาคา่เฉลี่ยตอ่วนั 

 

การวิเคราะห์ผล 

จากตารางท่ี 1 พบว่าการใช้งานระบบเครือข่ายผ่าน Proxy-Firewall นี ้จะทําให้มีความล่าช้าในการใช้

งาน (Delay) เพ่ิมขึน้โดยเฉลี่ยเท่ากบั 0.070 มิลลิวินาที ซึง่ถือวา่น้อยมาก เม่ือเทียบกบัการท่ีผู้ดแูลระบบสามารถ
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ควบคมุและจดัการการใช้งานต่างๆ ของเคร่ืองลกูข่าย อาทิ การปิดกัน้บริการต่างๆ ท่ีไม่จําเป็น เช่นเกมออนไลน์ 

เว็บไซต์ต้องห้าม รวมถึงการแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ผ่านทางเครือข่าย  ส่วนในตารางท่ี 2 แสดงถึง

ปริมาณการใช้งานบริการต่างๆผ่านทางเครือข่าย ซึ่งจะพบว่าการใช้งานส่วนใหญ่เป็นการใช้บริการเว็บถึง 80 

เปอร์เซ็นต์  และมีการใช้บริการท่ีไม่จําเป็นท่ีเป็นการใช้งานผ่าน Port 1024 ถึง 65535 (High port) ถึง 18.756 

เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเล่นเกมออนไลน์  ดงันัน้หากทําการปิดกัน้บริการท่ีไม่จําเป็นเหล่านี ้ก็จะทําให้

สามารถประหยดัช่องสญัญาณไปได้ถงึ 18.756 เปอร์เซน็ต์ 

 

สรุปและข้อเสนอและ 

สรุป 

จากการทดสอบพบวา่ การนําเอา Proxy-Firewall Server มาควบคมุจํากดัการใช้งานของเคร่ืองลกูข่าย

ในระบบเครือข่าย จะทําให้มีคา่ Delay ในการใช้งานเพ่ิมขึน้เล็กน้อย แต่จะทําให้ผู้ดแูลเครือข่ายสามารถควบคมุ

และปิดกัน้การใช้งานท่ีไม่จําเป็นได้ ภายใต้เง่ือนไขท่ีผู้ดูแลต้องทราบถึงรายละเอียดของบริการท่ีจําเป็นต่างๆ 

อย่างครบถ้วนซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประเภทของผู้ ใช้งาน ซึ่งในการวิจัยนีผู้้ ใช้งานคือนิสิตสาขาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ จงึกําหนดให้ใช้บริการเฉพาะบริการพืน้ฐานเท่านัน้ นอกจากนีย้งัพบปัญหาในการทดลองส่วนของ 

Proxy Server ซึ่งไม่สามารถเปิดใช้กับเว็บไซต์ภายนอกมหาวิทยาลัยได้ ด้วยสาเหตุท่ีทางสํานักบริการ

คอมพิวเตอร์จะปิดกัน้เคร่ืองท่ีมีการใช้งานสงูผิดปกติ ซึง่การเปิดใช้ Proxy Server ออกสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะ

ทําให้เคร่ือง Proxy Server นีถ้กูปิดกัน้ อีกทัง้ยงัมีปัญหาเร่ืองระบบยืนยนัตวัตนอีกด้วย  

ข้อเสนอแนะ 

ในการพฒันางานตอ่ไป จะต้องมีการประสานงานไปยงัสํานกับริการคอมพิวเตอร์ เพ่ือขออนุญาตติดตัง้ 

Web Server โดยไม่ถูกปิดกัน้เม่ือมีการใช้งานปริมาณมาก และเช่ือมต่อกับระบบยืนยนัตวัตน (LDAP) ของ

มหาวิทยาลยัเพ่ือให้สามารถเก็บบนัทกึการใช้งานและยืนยนัตวัตนการใช้งานได้อย่างถูกต้อง  จากนัน้จึงสามารถ

ขยายขอบเขตการควบคุมจัดการของระบบให้ครอบคลุมทัง้เครือข่ายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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