การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ระบบยืนยันตัวสำหรับบริกำรอินเทอร์เน็ตสำธำรณะ
Authentication System for Public Internet Service
วรำยุทธ แซ่หนำ, เจษฎำกร แป้นสุวรรณ, อภิรักษ์ อุ๋ยสกุล
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
warayut@pkru.ac.th
jetsadakorn.p@pkru.ac.th
aphirak.o@pkru.ac.th

บทคัดย่อ
ระบบยืนยันตัวสาหรับบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะเป็นระบบที่ ถูกออกแบบมาเพื่อให้บริการ
อินเทอร์เน็ตส าหรับผู้ที่มีบัตรประชาชนเพื่ อให้สามารถลงทะเบียนใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ง่ายและองค์กรต่าง ๆ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเวลาเฉลี่ยของขั้นตอนใน
การลงทะเบียนเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตคือ 2.63 วินาที แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของบัญชีผู้ใช้จานวนมากแต่ก็ไม่ส่งผล
กระทบต่อความเร็วในการลงทะเบียนเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต ระบบถูกออกแบบมาให้รองรับผู้ใช้งานจานวนมากโดย
มีการใช้ Software Defined Networking (SDN) ในการจัดสรร Bandwidth สาหรับผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มเพื่อไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตของบุคลากรภายในองค์กร

คำสำคัญ: การยืนยันตัวตน, บัตรประชาชน, เครือข่ายส่วนตัวเสมือน
ABSTRACT
Authentication system for public internet service is a system that is designed to
provide internet service for those who have a Thai national ID card which can easily register to use
the internet and various organizations can apply to provide internet service. Both inside and outside
organization. The average speed of the system for registering to use the internet is 2.63 seconds.
Although there are many user registrations , it does not affect to the speed of registering for use
the internet. The system is designed to support a large number of users by using Software Defined
Networking (SDN) to manage bandwidth for each group of users, In order not to affect the internet
usage of the organization's personnel.
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บทนำ
ในปัจจุบันข้อมูลความรู้และข่าวสารต่างๆมักจะถูกเก็บในรูปแบบดิจิตอล มหาวิทยาลัยหลาย
แห่งได้มีการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการให้ดาวน์โหลดหนังสือได้ในแบบออนไลน์ ดังนั้นรูปแบบการให้บริการ
ค้นหาความรู้ของห้องสมุดในยุคปัจจุบันจาเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แม้ว่าในประเทศไทยจะมีผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตจานวนมากแต่ก็ยังมีคนอีกจานวนมากที่มีรายได้ต่าไม่สามารถซื้อบริการอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูล
ความรู้สาหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ การใช้งานอิน เทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในองค์กรของทั้งภาครัฐและเอกชน
บางครั้งไม่ได้มีการใช้งานอย่างเต็มปริมาณ Bandwidth ดังนั้นหากมีจัดการ QoS (Quality of Service) ที่ดีจะทา
ให้ส ามารถน า Bandwidth ที่เหลือ ไปให้บริการอิน เทอร์เน็ตแก่ประชาชนได้ เป็นการช่ วยลดภาระค่ าใช้ จ่า ย
อินเทอร์เน็ตให้กับประชาชน ลดความเหลื่อมล ้าในสังคม ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนได้ นอกจากนี้
ระบบยืนยันตัวตนสาหรับบริการอิน เทอร์เน็ตสาธารณะยังมีการจัดเก็บ Log ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560 ซึ่งมี
ความจาเป็นที่จะต้องใช้ในการระบุตัวตนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตให้ถูกต้องตามที่กาหนดไว้ใน พรบ.คอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบยืนยันตัวสาหรับบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะให้ผู้ที่มีบัตรประชาชน
ลงทะเบียนเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต
2. เพื่อให้ผู้ที่มีประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ในรูปแบบออนไลน์ได้
3. เพื่อให้สามารถจัดเก็บ Log ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะได้
ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน
การออกแบบและพัฒนาระบบประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ทางานร่วมกัน ได้แก่ VPN, SDN,
AD และเครื่องอ่านบัตรประชาชน ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการดาเนินงานดังนี้
Virtual Private Network (VPN)
เครือข่ายส่วนตัวเสมือนหรือ Virtual Private Network (VPN) เป็นระบบที่ช่วยให้สามารถเข้า
ใช้งานระบบสารสนเทศภายในองค์กรได้จากภายนอก (Bai et al., 2011) ในงานวิจัยนีเ้ ชื่อมต่อ VPN แบบ Site To
Site โดยใช้โปรโตคอล Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) (Narayan et al., 2008) โดยเชื่อมต่อจาก
Router ภายในมหาวิทยาลัยไปยัง Router ที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถแสดงหน้าเว็บสาหรับล็อกอิน
ของมหาวิทยาลัยได้เมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัย
Software Defined Networking (SDN)
Software Defined Networking (SDN) คือสถาปัตยกรรมของเครือข่ายที่ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
สามารถบริหารจัดการระบบเครือข่ายทั้งหมดได้จากจุดเดียว ท าให้การจัดการนโยบายต่า ง ๆ ให้กับผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตทาได้โดยการตั้งค่า SDN เพียงจุดเดียว (Tantayakul et al., 2017) งานวิจัยนี้ใช้ SDN ในการกาหนดให้
ผู้ใช้งานที่ไม่ใช่บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้พร้อมกันแค่ 1 Device เท่านั้น และทา QoS
(Quality of Service) ซึ่งเป็นการจัดลาดับความสาคัญของกลุ่มผู้ใช้ (Wang et al., 2018) โดยกาหนดให้กลุ่มผู้ใช้ที่
เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีล าดับความส าคัญสูงกว่าผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่มบุคคลภายนอก ถ้าหากบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีการใช้งาน Bandwidth สูง QoS จะทาการลด Bandwidth ของกลุ่มบุคคลภายนอกลงเพื่อไม่ให้
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ส่งผลกระทบต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างการใช้งาน SDN เพื่อ
วางนโยบายการใช้งานอินเทอร์เน็ตสาหรับผู้ใช้แต่ละกลุ่มจากส่วนกลางไปยังอุปกรณ์ปลายทางทั้งหมด

ภาพที่ 1 การใช้ SDN วางนโนบายการใช้งานอินเทอร์เน็ตจากส่วนกลางไปยังอุปกรณ์ปลายทางทั้งหมด
Active Directory (AD)
Active Directory (AD) ท าหน้ า ที ่ จ ั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ เช่ น บั ญ ชี ผู ้ ใ ช้ , กลุ ่ ม ผู ้ ใ ช้
(Group), Computer หรือ นโยบายรักษาความปลอดภัย (Security Policy) เป็นต้น การแบ่งผู้ใช้ออกเป็นกลุ่มช่วย
ให้สามารถบริหารจัดการผู้ใช้งานที่มีจานวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Wang & Gong, 2016) ผู้ใช้ที่ไม่ใช่บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยจะถูกสร้างบัญชีไว้ในกลุ่มบุคคลภายนอก โดยจะเก็บข้อมูลชื่อ -นามสกุลและรหัสบัตรประชาชนไว้
90 วันตามที่กาหนดใน พรบ.คอมพิวเตอร์ บัญชีผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่มบุคคลภายนอกจะกาหนดให้มีวันหมดอายุการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต 3 วันหลังจากลงทะเบียนถ้าหากผู้ใช้ต้องการใช้งานต่อจะต้องนาบัตรประชาชนมาเสียบที่เครื่องอ่าน
บัตรอีกครั้งระบบจะต่ออายุการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้อีก 3 วัน
กำรอ่ำนข้อมูลจำกบัตรประชำชน
การอ่านข้อมูลบัตรประชาชนจะใช้เครื่องอ่านบัตรสาหรับอ่านข้อมูลชื่อ -นามสกุลผู้ใช้เพื่อบันทึก
ใน AD การสร้าง Username และรหัสผ่านส าหรับเข้าใช้งานอิน เทอร์เน็ตจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษตามด้วยจุดและ
นามสกุล 3 ตัวอักษรเป็น Username และใช้เลขบัตรประชาชนเป็นรหัสผ่านสาหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต เมื่อผู้ใช้
เสียบบัตรประชาชนเข้ากับเครื่องอ่านบัตรโปรแกรมจะแสดง ชื่อ -นามสกุล, Username, รหัสผ่าน และวันหมดอายุ
ดังแสดงในรูปที่ 2 หลังจากนั้นผู้ใช้สามารถดึงบัตรประชาชนออกได้ทันทีโดยไม่ต้องกดปุ่มใด ๆ และโปรแกรมจะทา
การรีเซตข้อมูลโดยอัตโนมัติดังแสดงในรูปที่ 3 เพื่อรออ่านข้อมูลบัตรประชาชนของผู้ใช้งานคนต่อไป
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ภาพที่ 2 ข้อมูลที่โปรแกรมแสดงเพื่อให้ผู้ใช้นาไปล็อกอิน

ภาพที่ 3 โปรแกรมทาการลบข้อมูลออกโดยอัตโนมัตเิ มื่อดึงบัตรประชาชนออก
กำรทำงำนของระบบ
การท างานของระบบยื น ยั น ตั ว ส าหรั บ บริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต สาธารณะเริ่ ม จากการน าบั ต ร
ประชาชนมาลงทะเบียนเพื่อรับ Username และรหัสผ่านโดยการเสียบบัตรประชาชนที่เครื่องอ่านบัตร จากนั้น
โปรแกรมจะอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนเข้าไปเก็บใน AD ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะสามารถใช้งาน
อินเทอร์เน็ตได้ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย การใช้งานอิน เทอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัย
สามารถใช้ งานได้ ผ ่ า นทางระบบเครื อ ข่ า ยที ่ เ ชื ่ อ มต่ อ แบบ VPN และยั งสามารถใช้ ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ภายใน
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้ทั่วโลกผ่านทาง Eduroam
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เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนและได้รับ Username และรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วสามารถเชื่อมต่อสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตได้จาก Access Point เพื่อล็อกอินเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต โดย SDN จะทาการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ว่า
ผู้ใช้ที่ล็อกอินเข้ามาอยู่กลุ่มไหนใน AD เพื่อบริหารจัดการนโยบายการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามที่กาหนดไว้ให้กับผู้ใช้
แต่ละกลุ่ม ถ้าหากผู้ใช้ที่ล็อกอินอยู่ในกลุ่มบุคคลภายนอก SDN ก็จะกาหนดระดับความสาคัญน้อยกว่ากลุ่มผู้ใช้ที่
เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โครงสร้างการทางานทั้งหมดของระบบแสดงดังรูปที่ 4
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ภาพที่ 4 โครงสร้างการทางานของระบบ
สรุปผล อภิปรำยผล ข้อเสนอแนะ และกำรนำไปใช้ประโยชน์
จากการวัดระยะเวลาการทางานของระบบเพื่อดูว่าเมื่อมีข้อมูลบัญชีผู้ใช้ใน AD จานวนมากจะ
ส่งผลให้การทางานของระบบช้าลงหรือไม่ โดยโปรแกรมจะจับเวลาตั้งแต่เครื่องอ่านบัตรประชาชนเริ่มทาการอ่าน
บัตรไปจนถึงการสร้างบัญชีผู้ใช้ใน AD เสร็จสิ้น จากนั้นเพิ่มจานวนบัญชีผู้ใช้ใน AD ครั้งละ 1,000 User ไปจนครบ
10,000 User ผลที่ได้แสดงดังรูปที่ 5
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จานวน User
ภาพที่ 5 ผลการทดสอบความเร็วการทางานของระบบ
จากภาพที่ 5 แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของจานวน User ใน AD ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเวลาที่ใช้
ในการลงทะเบียนใช้งานอินเทอร์เน็ต เวลาเฉลี่ยของการทางานทั้งหมดในการลงทะเบียนใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยบัตร
ประชาชนคือ 2.63 วินาที ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยอาจจะเกิดจากปัจจัยอื่น ๆ ในช่วง
เวลาที่ทาการทดลอง เช่น ความเร็วอินเทอร์เน็ต, ความเร็ว CPU ของ Server
ระบบยืนยันตัวสาหรับบริการอิน เทอร์เน็ตสาธารณะได้นาเทคโนโลยีที่หลากหลายมาใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่มีบัตรประชาชนได้สามารถเข้าถึงอิน เทอร์เน็ตตามสถานที่
สาธารณะได้อย่างสะดวก ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ต่างๆของห้องสมุดหรือหน่วยงานอื่นๆใน
มหาวิทยาลัยที่จัดทาขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบ E-learning การดาวน์โหลดหนังสือเรียน หรือการอ่านข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ โดยระบบมีการจัดเก็บ Log ไว้ 90 วัน และรองรับผู้ลงทะเบียนใช้งานอินเทอร์เน็ตจานวน
มากโดยผู้ที่ต้องการลงทะเบียนใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถลงทะเบียนด้วยตัวเองได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่เสี ยบบัตร
ประชาชนที่เครื่องอ่านบัตรโปรแกรมจะแสดง Username และรหัสผ่านเพื่อใช้งานอิน เทอร์เน็ตได้ทันที ทั้งนี้
ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่จัดสรรให้ใช้บริการจะขึ้นอยู่กับการจัดการ QoS ของแต่ละองค์กร
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