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บทคัดยอ
บทความนี้กลาวถึงการออกแบบไฟรวอลลบนระบบปฏิบัติการลี

นุกซภายใตโปรโตคอลทีซีพี/ไอพี เพ่ือทําหนาท่ีเปนตัวจัดการตรวจสอบ
แพ็คเก็ตตามกฎท่ีต้ังไว ระบบท่ีสรางข้ึนมาผานการทดสอบและวิเคราะห
สมรรถนะเทียบกับการสงแพคเก็ตดวยเคอรเนลโดยตรง ผลการทดสอบ
พบวาสมรรถนะที่ไดไมมีความแตกตางนัยสําคัญ ตนแบบของระบบที่
ออกแบบและพัฒนาสามารถนําไปใชเปนเคร่ืองมอืและพัฒนา  เราเตอร
หรือไฟรวอลลท่ีมีสมรรถนะสูงขึน้ได

Abstract
This article describes a design an implementation of 

Linux based firewall under TCP/IP. We conduct experiments 
and evaluate performance of the designed prototype compare to 
Linux kernel forwarding. Experimental results show that there 
is no significance different in performance between kernel 
forwarding and ours. The prototype can be used as a basic tools 
for more advanced router or firewall with additional features.

1. ความหมาย และโครงสรางของไฟรวอลล
ไฟรวอลล คือรูปแบบของโปรแกรม หรืออุปกรณท่ีถูกจัดต้ังอยู

บนเน็ตเวิรค ทําหนาท่ีปองกนัทรัพยากรตางๆ จากภายนอกองคกรตอภาย
ในองคกรได ซ่ึงโดยท่ัวไปสามารถจัดแบงออกเปน 3 ประเภทคือ
 ระบบกล่ันกรอง (Packet Filtering Gateways) ระบบน้ีจะตรวจสอบ

ทุก ๆ แพ็คเกต็ท่ีเขาหรือออกในเน็ตเวิรค ซึ่งใชระบบกฎตัดสินสวน
ของแอดเดรสตนทาง แอดเดรสปลายทาง และพอรต มีความยืดหยุน
สูง ระบบนี้จะตรวจสอบสวนของเฮดเดอรเทานั้น ดังนั้นจึงเปน
ระบบที่มีความปลอดภัยคอนขางตํ่า เหมาะสําหรับองคกรท่ีมีความ
เส่ียงตํ่า ระบบน้ีทํางานไดเร็วเน่ืองจากทํางานในระดับช้ันไอพี (ชั้นที่ 
3) ของโอเอสไอ

 แอพลิเคช่ัน เกตเวย (Application Gateways) ระบบน้ีสามารถตรวจ
สอบวาใครซ่ึงกําลังติดตอกับไฟรวอลล หรือเคร่ืองใดบริการใด ที่ใช
อยูได เชน เอฟทีพี หรือเทลเน็ต เนื่องจากทํางานในระดับชั้นแอ-พลิ
เคชั่น (ชั้นที่ 7) ของโอเอสไอ สวนมากใชในรูปแบบของตัวบริการ 
(proxy) ซ่ึงเปนตัวกลางในการรับสงขอมูล ดังนั้นการทํางานจะชา
กวาระบบกลั่นกรอง

 เซอรกิต-เลเวล เกตเวย (Circuit-level gateway) การทํางานจะคลาย
กับแบบระบบกลั่นกรอง แตตางกันที่การทํางานที่แตกตางกันบน
ระดับโอเอสไอ เชน ทีซีพี หรือยูดีพี ซ่ึงเม่ือมีการตรวจสอบการเช่ือม
ตอครั้งแรกแลว แพ็คเก็ตตอไปจะไมถูกตรวจสอบอีกครั้ง

โครงสรางของไฟรวอลล แบงได 3 ประเภทดังน้ี  [1,2]
 มัลติโฮมสโฮสต (Multi-homed hosts) จะประกอบไปดวยการด       

อินเตอรเฟสมากกวาสองการดข้ึนไป ตอกับเน็ตเวิรคท่ีตางกนัอยาง
นอยสองเน็ตเวิรคท่ีแยกจากกัน

 สกรีนนิงโฮสต (Screening hosts) สวนมากจะมีเครื่องพิเศษที่เรียกวา
แบสชั่น โฮสต (Bastion host) เพ่ือใชติดตอกับเครือขายภายนอกโดย
ขอมูลที่ผานเขาหรือออกจะตองผานแบสชั่น โฮสตกอนจากนั้นจะ
สงผานไปยังตัวเราเตอรซึ่งระบบกลั่นกรองจะถูกนํามาใชดวยใน
สวนน้ี โดยเรียกวาสกรีนนิง เราเตอร (Screening Router)

 สกรีนนิงซับเน็ต (Screening subnet) โครงสรางนี้จะเพิ่มเลเยอร
พิเศษข้ึนมาเรียกวาเพริมิเตอร เน็ตเวิรค (Perimeter Network) ซึ่งจะ
แยกสวนเน็ตเวิรคภายในกับแบสชั่น โฮสตจากนั้นจะแยกผาน
เน็ตเวิรคภายนอกดวยเราเตอรอีกคร้ังหน่ึงซึ่งอาจกลาวไดวาระบบนี้
มักจะมีท้ังเราเตอรภายใน และเราเตอรภายนอกอยูคูกันและคั่นกลาง
ดวยเพริมิเตอร เน็ตเวิรคซึ่งตอกับแบสชั่น โฮสต อีกคร้ังหน่ึง

บทความนี้จัดหัวขอการอธิบายดังตอไปนี้ หัวขอถัดไปจะกลาว
ถึงการออกแบบ และสรางโครงงานนี้รวมไปถึงการปรับแตงคาตางๆให
เหมาะสม จากนั้นในหัวขอที่ 3 จะเปนการทดสอบประสิทธิภาพของโครง
งานที่จัดทําขึ้น และหัวขอตอไปจะเปนการสรุปรวมถึงแนวการพัฒนาตอ
ในอนาคตของโครงงานนี้ดวย หัวขอสุดทายจะรวมเอกสารอางอิงถึง
ทฤษฎีที่สามารถหาเพิ่มเติมได

2. การออกแบบ
ระบบไฟรวอลลที่ออกแบบ คือระบบกลั่นกรองมีหนาที่คัดเลือก

หรือนําขอมูลไปตรวจสอบกับกฎที่มีอยูเพ่ือที่จะอนุญาตใหขอมูลเขาหรือ
ออกในแตละอินเตอรเฟสของเครือขายที่ดูแลอยูไดดังรูปที่  1
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รูป
ที่ 1 ไฟรวอลล แบบระบบกล่ันกรอง

2.1 รูปแบบการจัดการแพ็คเก็ต
ไฟรวอลลจะรอรับขอมูลที่มีโปรโตคอลไอพีที่อยูในเลเยอรที่สาม

จากแตละอินเตอรเฟสจากนั้นนําขอมูลไปเปรียบเทียบกับกฎที่ไดตั้งไวซ่ึง
ถูกแบงเปนสองสวนคือสวนขาเขา และสวนขาออกตามรูปแบบวิธีการที่
ใชในเราเตอรซิสโกดังรูปที่ 2 และ 3

รูปท่ี 2 รูปแบบการทํางานสวนขาเขา

รูปท่ี 3 รูปแบบการทํางานสวนขาออก

จากรูปการทํางานสวนขาออกมีหลักการที่ตางกันกับสวนขาเขา
คือ สวนขาออกจะมีการคนหาเสนทางมากอน (Route of Interface) แลว
หลังจากนั้นจึงเขามาเปรียบเทียบกับกฎที่มีอยูแลวจึงดําเนินการตัดสินใจ
กับขอมูลนั้นๆตอไป ซึ่งขั้นตอนนี้สวนขาเขาและขาออกจะเหมือนกัน

2.2 โครงสรางระบบ
แนวคิดการออกแบบโดยรวมคือรับขอมูลจากแตละอินเตอรเฟส

ของตัวเราเตอรแลวพิจารณาสวนเฮดเดอรวาจะจัดการสงขอมูลน้ีตอไปยัง
เน็ตเวิรคอ่ืนหรือไมโดยเปรียบเทียบกับกฎที่ไดต้ังไว  โครงสรางการ
ทํางานจะประกอบดวยสวนตางๆ ดังรูปที่ 4
∏ สวนติดตอกับอินเตอรเฟส ทําหนาท่ีรอรับขอมูลท่ีมีโปรโตคอล  ไอ

พีขึ้นไปเปรียบเทียบกับตารางกฎ และปฏิบัติตามคาในตารางกฎที่
กําหนดไวรวมถึงการบันทึกสถิติขอมูลท่ีผานเขาออก

∏ สวนควบคุมการทํางาน เปนสวนควบคุมการทํางานทั้งหมดทั้งใน
สวนอินเตอรเฟส หรือแมแตบันทึกคาตาง ๆ ลงดิสก และรวมถึงรอง
รับการติดตอกับสวนติดตอกับผูใช

∏ สวนติดตอกับผูใช เปนสวนท่ีใหคาตาง ๆ เพ่ือการทํางานท่ีถูกตอง
รวมถึงใหคาปรับปรุงตารางกฎใหเหมาะสม

รูปท่ี  4 โครงสรางของ ไฟรวอลล

2.2.1 สวนติดตอกับอินเตอรเฟส
มีหนาท่ีคอยรอรับขอมูลท่ีเขามาในแตละอินเตอรเฟสเพ่ือนํามา

เปรียบเทียบและตัดสินใจวาจะทําอยางไรกับขอมูลนั้นๆ โดยเปด    ซ็อค
เก็ตรอรับขอมูลจากแตละอินเตอรเฟสเพ่ือเปรียบเทียบกับกฎถาอนุญาต 
โปรแกรมจะตองสงขอมูลน้ีตอไปยังเคร่ืองปลายทางซ่ึงเคอรเนลจะคนหา
เสนทาง (static route) และตรวจสอบการบันทึกสถิติดังรูปที่ 5

รูปท่ี  5 โครงสรางการทํางานสวนติดตอกับอินเตอรเฟส

2.2.2 สวนควบคุมการทํางาน
สวนน้ีจะควบคุมการทํางานของโปรแกรม การใหคาตางๆ ซึ่ง

จะทําใหโปรแกรมทํางานไดอยางถูกตองเหมาะสม รูปแบบการจัดเก็บ ขอ
มูลซ่ึงจะประกอบไปดวยการใหคาของแตละอินเตอรเฟส, ระบบ     ตาราง
กฎ, รูปแบบการจัดเก็บคาสถิติ และรูปแบบการติดตอสื่อสาร ซึ่งการ
ทํางานจะใชไฟลในการเก็บคา รูปแบบการติดตอกับไฟลดังรูปท่ี 6

รูปท่ี 6 โครงสรางการทํางานสวนควบคุมการทํางาน
2.2.2.1 การใหคาแตละอินเตอรเฟส



ในที่นี้เราใชไฟลที่ใหคาติดตั้งคือ Interface.conf ซึ่งถา
มีการเปลี่ยนแปลงอินเตอรเฟสแตละครั้ง ผูใชตองมาเปลี่ยนคาในไฟลให
ตรงกบัแตละอินเตอรเฟสรูปแบบการใหคาเปนดังน้ี
[interface] [type] [rule file] [IP-Address] [Netmask]

2.2.2.2 ระบบตารางกฎ
คาตารางกฎจะถูกกําหนดมาจากไฟล Interface.conf

เรียบรอยแลว ในไฟลตารางกฎนี้จะใชเปรียบเทียบกับขอมูลโดยหนึ่งกฎ
ตอหน่ึงบรรทัด และตารางกฎในแตละอินเตอรเฟสจะแยกจากกัน การ
เปรียบเทียบขอมูลกับตารางกฎใชการเปรียบเทียบกับเฮดเดอรเทานั้น    
กลไกสําหรับการเปรียบเทียบกับตารางกฎจะเปนดังรูปที่ 7 ซึ่งสามารถ
รองรับโปรโตคอล ไอพี, ทีซีพี, ยูดีพี, ไอซีเอ็มพี และไอจีเอ็มพี

รูปท่ี  7 โครงสรางการทํางานสวนตารางกฎ

การทํางานใชวิธีเสมือนกับคนหาเสนทางมากอนโดยตรวจ
สอบดานขาออกวาเครื่องปลายทางมีกฎที่ใชกับขอมูลนั้นๆ หรือไม ถามี
และเปน deny หรือ drop ก็จะทําตามกฎนั้นๆ ทันทีแตถา permit ก็
จะตรวจสอบกฎที่อินเตอรเฟสนั้นๆ (สวนขาเขา) อีกคร้ังหน่ึงดังรูปท่ี 8 แต
ละอินเตอรเฟสจะตองรูคาตารางกฎของสวนอื่นๆดวย ดังน้ันถาสงขอมูล
ไปยังปลายทางจะตองมี permit OUT  ของตนทางดวยเสมอเพราะ
วาคากฎที่ไดตั้งคามาตรฐานไวคือ deny OUT ทุกเน็ตเวิรค

รูปท่ี 8 หลักการทํางานสวน การตรวจสอบขาเขา และขาออก
2.2.2.3 การเก็บคาสถิติ

การบันทึกขอมูลการติดตอทั้งหมดจะเก็บคาสถิติลงไฟลจะแยก
แตละอินเตอรเฟสซ่ึงอยูในไฟล eth*.log สามารถตรวจสอบไดจาก
สวนติดตอกับผูใช รูปแบบภายในไฟลจะมีลักษณะดังนี้
[action] [date-time] [interface][protocol] [Source IP]
[Dest IP][source port| type] [dest port|code] [length]

2.2.2.4 รูปแบบการติดตอสื่อสาร
เน่ืองจากมีการติดตอส่ือสารเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลสําหรับการให

คาเร่ิมตนและคาตางๆ แบงออกเปนสองสวนคือสวนควบคุมติดตอกับ อิน
เตอรเฟสโดยใชยูดีพีซ็อคเก็ต และสวนควบคุมติดตอกับผูใชโดยใช   ทีซีพี
ซ็อคเก็ตดังรูปที่ 9 (ก) ซึ่งโปรโตคอลในการเชื่อมตอจะเปนดังรูปที่ 9 (ข) 
โดยมีรหัสคําส่ัง 1 ไบต (สําหรับสวนติดตอกับอินเตอรเฟส และ 3 ถึง 32 
ไบตสําหรับสวนติดตอกับผูใช) จากน้ันตามดวยชองวางและรหัสอินเตอร
เฟส  6 ไบตตามดวยชองวาง ทายสุดเปนขอมูล 0 ถึง 255 ไบต
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สามารถ
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คุม ดังน้ันจึงตองเนน
ปในอนาคต รูปแบบ

ับผูใช

(ข)



ประสิทธิภาพการทํางานของเราเตอรสามารถวัดไดจากอัตราการ
นําสงแพ็คเก็ตออกไปโดยไมมีการสูญหาย ดังนั้นการทดสอบประสิทธิ-
ภาพของไฟรวอลลที่ออกแบบจึงใชโปรแกรมสงแพ็คเก็ตจากสถานีหนึ่ง 
ไปสูอีกสถานีหน่ึงผานไฟรวอลลซ่ึงทําหนาท่ีเสมือนเปนเราตอรดวย และ
วัดจํานวนแพ็คเก็ตที่รับไดที่สถานีปลายทางก็จะทราบวาประสิทธิภาพ
ของไฟรวอลลมีความสามารถนําสงแพ็คเก็ตดวยอัตราสูงสดุเทาใด

อุปกรณเพ่ือใชทดสอบประสิทธิภาพประกอบดวยพีซีทํางานภาย
ใตระบบปฏิบัติการลีนุกซจํานวน 2 เคร่ืองโดยสงขอมูลดวยขนาด อัตรา
เร็วท่ีตางกนัผานตัวลีนุกซเราเตอรซ่ึงการเช่ือมตอจะเปนดังรูปที่ 11

รูปท่ี  11 การเช่ือมตอเพ่ือทําการทดสอบประสิทธิภาพ

โปรแกรมท่ีใชทดสอบประสิทธิภาพ ทํางานโดยสถานี A สราง
ไอพีแพ็คเก็ตท่ีมีขนาดแพ็คเก็ตตางๆ กันสงไปยังสถานี B ไอพีแพ็คเก็ตท่ี
สงมขีนาดแปรเปล่ียนไปจากขนาด 64, 256, 512, 1024 และ1500 ไบตใน
ขณะเดียวกันขนาดของขอมูลจะทดสอบที่อัตราเร็วการสงแพ็คเก็ตตางๆ  
กันคือ 500, 1000, 2000, 4000 และ12500 แพ็คเก็ตตอวินาที ยกเวนขนาด
แพ็คเก็ตที่ 512 ไบตเปนตนไปไมสามารถทดสอบดวยอัตราสงท่ีสูงมากได
เพราะขอจํากัดทางดานขนาดแพ็คเก็ตท่ีสูงเกินไป

เพ่ือความถูกตองแมนยําในการทดสอบจึงไดดําเนินการทดสอบ 
ซ้ํา 5 ครั้ง และหาคาเฉล่ียของอัตราการสูญเสีย กราฟรูปท่ี 12 (ก) แสดงถึง
อัตราการสูญเสียของแพ็คเก็ตท่ีทดสอบตามกรรมวิธีขางตน จากรูปจะพบ
วาไฟรวอลลเร่ิมมีแพ็คเก็ตสูญเสีย 17 เปอรเซ็นตเมื่อนําสงแพ็คเก็ตใน
อัตรา 10000 แพ็คเก็ตตอวินาทีสําหรับแพ็คเก็ตขนาดเล็กที่สุด 64 ไบต 
และมีแพ็คเก็ต 65 เปอรเซ็นตสําหรับการนําสงแพ็คเก็ตท่ีอัตรา 1000  แพ็ค
เก็ตตอวินาทีสําหรับแพ็คเก็ตขนาดใหญสุดขนาด 1500 ไบต

สําหรับผลการทดสอบไฟรวอลลที่ออกแบบซึ่งแสดงไดดังรูปที่ 
12 (ข) ในรูปนี้ไฟรวอลลเริ่มมีแพ็คเก็ตสูญเสีย 19 เปอรเซ็นตเม่ือนําสง
แพ็คเก็ตในอัตรา 10000 แพ็คเก็ตตอวินาที สําหรับแพ็คเก็ตขนาดเล็กที่สุด 
64 ไบต และมีแพ็คเก็ต 75 เปอรเซ็นตสําหรับการนําสงแพ็คเก็ตในอัตรา 
1000 แพ็คเก็ตตอวินาที สําหรับแพ็คเก็ตขนาดใหญสุดที่ขนาด 1500 ไบต
ปจจัยสําคัญสําหรับประสิทธิภาพของตัวเราเตอรมีความสัมพันธระหวาง
ขนาดขอมูล อัตราเร็วในการสงผานขอมูล และอัตราการสูญเสียซึ่งถา
ขนาดของขอมูลมีจํานวนมากอัตราเร็วจะลดลง และอัตราการสูญเสียจะ
ขึ้นอยูกับอัตราเร็วในการสงผานขอมูล ถาอัตราเร็วการสงผานขอมูลมาก
อัตราการสูญเสียจะเพิ่มมากขึ้นเปนแบบเอ็กซโปเนนเชียลดังรูปที่ 12 (ก),
(ข) และจากผลที่ไดปรากฎวาประสิทธิภาพของตัวไฟรวอลลและลีนุกซ

เคอรเนลมีประสิทธิภาพใกลเคียงกนัท้ังน้ีก็ข้ึนอยูกับขนาดของหนวยความ
จําสํารองและขนาดของตารางกฎท่ีมีอยูดวย [4]

รูปท่ี  12 การทดสอบประสิทธิภาพ (ก) ลีนุกซ เคอรเนล
                                    (ข) ไฟรวอลล

 4. สรุปและงานในอนาคต
ไฟรวอลลที่พัฒนาขึ้นมีขีดความสามารถและสมรรถนะเทา

เทียมกับการสงแพ็คเก็ตโดยตรงผานเคอรเนล การพัฒนาและเพ่ิมขีดความ
สามารถอ่ืนจึงทําไดงาย ถึงแมจะมีเคอรเนลรุนใหมออกมา

 การสื่อสารที่เชื่อมตอกันในแตละสวนจะใชการสงผานไฟล
ขอมูลเปนหลัก ซ่ึงสามารถพัฒนาใหมีความปลอดภัยมากย่ิงข้ึนโดยการสง
ผานทางเครือขายและใชเทคนิคการพิสูจนตัวจริง (Authentication)

แผนงานในอนาคตจะสามารถเพ่ิมขีดความสามารถใหไฟร
วอลลสามารถบริหารแบนวิดธโดยจัดลําดับความสําคัญตามโปรโตคอลที่
ตองการได
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