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บทคัดย่ อ

หมายเลขทีGมากยิGงขึ Tนและยังมีการปรั บปรุ งคุณลักษณะอืGนๆ
อีกหลายประการทังในแง่
T
ของประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ของตัวโพรโทคอลเพืGอให้ สามารถตอบสนองการขยายตัวและ
ความต้ องการใช้ งานเทคโนโลยีบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตใน
อนาคตได้ เป็ นอย่างดี

บทความนี เสนอระบบอํ านวยความสะดวกในการเชื อมต่อ IPv6 สํ าหรับ
เชื อมต่ออิ นเทอร์ เน็ต IPv6 ให้กบั ผู้ใช้ตามบ้านที ผู้ให้บริ การอิ นเทอร์ เน็ต
ยังไม่เปิ ดให้บริ การ IPv6 ระบบ IPv6 Tunnel Broker จะช่วยสร้ างท่อ
อัตโนมัติเพือ เชื อมต่อไปยังเครื อข่ าย IPv6 และแจกจ่ ายเลขหมาย IPv6
address ให้ก ับผู้ ใ ช้ โดยที ผู้ ใช้ ไม่ จําเป็ นต้องมี ค วามรู้ ใ นการตังค่ าใดๆ
ระบบนี รองรับระบบปฏิ บตั ิ การ Windows XP และ Linux และใช้ได้กบั
ทัง public และ private IPv4 address

การปรับเปลียG นเครื อข่ายจาก IPv4 เป็ น IPv6 ทําได้ หลาย
วิธี อาทิเช่น การสร้ างอุโมงค์ (IPv6-in-IPv4 tunnel) เพืGอให้
ข้ อมูลในรู ปแบบของ IPv6 สามารถส่งออกไปบนเครื อข่าย
IPv4 ได้ หรื อการแปลงข้ อมูล (translation) โดยใช้ อปุ กรณ์เซิฟ
เวอร์ แปลงแพ็กเก็ต IPv6 ให้ อยู่ในรู ปแพ็กเก็ต IPv4 อย่างไรก็
ตามเทคนิคการปรับเปลีGยนเหล่านี Tมีความซับซ้ อน ผู้ใช้ ต้องมี
ความรู้ ความเข้ าใจเรืG องการตังค่
T าทีGอุปกรณ์ เครื อข่ายของตน
ในบางกรณีต้องติดตังอุ
T ปกรณ์เสริ ม และบางครังT จําเป็ นต้ องใช้
public IPv4 address ในการเชืGอมต่อ ซึงG ข้ อจํากัดเหล่านี Tทําให้
การใช้ งาน IPv6 ยังไม่แพร่หลายเท่าทีGควร

Abstract
This article proposes a semi-automatic IPv6 tunnel configuration
system with a goal to connect end users to IPv6 networks in a
simple, convenient manner. Such system, called “IPv6 Tunnel
Broker”, will automatically allocate and configure public IPv6
addresses to end users’ computers regardless of whether a user
has a public or private IPv4 address.
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บทความนี Tนําเสนอการพัฒนาระบบอํานวยความสะดวก
ในการเชืGอมต่อเครื อข่าย IPv6 สําหรับผู้ใช้ ทวัG ไปตามบ้ าน โดย
ใช้ เทคนิคการเชืGอมต่อแบบอุโมงค์ IPv6-in-IPv4 tunnel ระบบ
ทีGพฒ
ั นาขึ Tนทําหน้ าทีGเป็ นตัวกลาง (broker) ช่วยเชืGอมต่อผู้ใช้
เข้ ากับ IPv6 Internet โดยผู้ใช้ ไม่จําเป็ นต้ องรู้ ชุดคําสังG IPv6
ผู้ใช้ เพียงแค่ดาวน์โหลดและติดตังสคริ
T ปต์ในคอมพิวเตอร์ ของ
ตนเอง สคริ ปต์จะตังค่
T าการเชืGอมต่ออุโมงค์และเลขหมาย IPv6
address ให้ แก่ ผ้ ู ใช้ โดยอั ต โนมั ติ
ผู้ ใช้ ไม่ ต้ องติ ด ตั งT
อุปกรณ์เสริ มและไม่จําเป็ นต้ องมี public IPv4 address ระบบ
IPv6 Tunnel Broker นี Tเหมาะสําหรับผู้ใช้ ทวัG ไปทีGต้องการใช้
งาน IPv6 แต่ผ้ ใู ห้ บริ การอินเทอร์ เน็ตยังไม่เปิ ดให้ บริ การ ระบบ

1. บทนํา ที"มาและแรงจูงใจของปั ญหา
กลไกสําคัญในการทํางานของอินเทอร์ เน็ตคืออินเทอร์ เน็ตโพร
โทคอล (Internet Protocol) ซึGงประกอบด้ วยส่วนสําคัญคือ
หมายเลขทีGใช้ ในการอ้ างอิงเครืG องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
เครื อข่ายต่างๆ บนอินเทอร์ เน็ตทัGวโลก หมายเลขของโพรโท
คอล ดังกล่าว (ซึGงในปั จจุบนั คือรุ่ นทีG 4, IPv4) กําลังจะหมดไป
ในอนาคตอัน ใกล้ แ ละจะส่ง ผลกระทบต่อ การขยายตัว ของ
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต คณะทํางาน IETF ได้ ตระหนักถึงปั ญหา
สําคัญดังกล่าวและได้ พฒ
ั นาอินเทอร์ เน็ตโพรโทคอลรุ่ นใหม่ขึ Tน
คือรุ่ นทีGหก (Internet Protocol version 6; IPv6) โดยมีการ
ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ างของตัว โพรโทคอลในส่ ว นของจํ า นวน
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นี Tผ่านการทดสอบภาคสนามตังแต่
T ปี 2550-2551 และพบว่า
สามารถใช้ งานได้ ตามวัตถุประสงค์

ผู้ดแู ลระบบไม่ต้องตังค่
T าใดๆ อย่างไรก็ตามเกตเวย์จําเป็ นต้ อง
ใช้ public IPv4 address ในการเชืGอมต่อเช่นเดียวกับวิธีแรก

2. งานและทฤษฎีท" ีเกี"ยวข้ อง

3) Teredo (RFC 4380) เป็ นเทคนิคทีGช่วยสร้ างอุโมงค์ให้ แก่
เครื อข่ายทีGใช้ Network Address Translation (NAT) ช่วย
แก้ ไขข้ อจํากัดของอุโมงค์สองประเภทแรก Teredo ใช้ หลักการ
ห่อหุ้ม IPv6 แพ็กเก็ต ด้ วย UDP/IPv4 แพ็กเก็ต การใช้ งานต้ อง
มี Teredo Server มีหน้ าทีGจัดการค่าการเชืG อมต่อระหว่าง
Teredo Client และ Teredo Relay ซึGงเป็ นเสมือนปลาย
อุโมงค์สองด้ าน Teredo ใช้ IPv6 prefix 2001:0000::/32

2.1 วิธีการปรั บเปลี"ยนเครื อข่ ายแแบบอุโมงค์
Tunnel หรื อการทําอุโมงค์เป็ นการ encapsulate แพ็กเก็ต
ข้ อมูลทีGต้องการส่งไว้ ในอีกแพ็กเก็ตหนึGง เนืGองจากแพ็กเก็ตทีG
อยูภ่ ายในไม่สามารถถูกส่งไปยังปลายทางได้ จึงต้ องอาศัยการ
ห่อหุ้มด้ วยแพ็กเก็ตอืGน การทําอุโมงค์เพืGอใช้ งาน IPv6 นันใช้
T
เมืGอเครื อข่ายเชืGอมต่ออยู่ด้วยไม่สนับสนุน IPv6 จึงจําเป็ นต้ อง
หุ้มแพ็กเก็ต IPv6 ไว้ ภายใต้ แพ็กเก็ต IPv4 อีกที เมืGอแพ็กเก็ต
มาถึงปลายทางของอุโมงค์ เครื อข่ายปลายทางจะตรวจสอบ
IPv4 header ซึGงจะทราบว่าภายในเป็ นแพ็กเก็ต IPv6 ดังนั
T นT
ตัวเกตเวย์จะกําจัด IPv4 header ออก เหลือแต่ IPv6 แพ็กเก็ต
แล้ วส่งต่อไปยังปลายทางทีGใช้ หมายเลข IPv6 ทีGระบุใน IPv6
header การทํา Tunnel สําหรับใช้ งาน IPv6 มีหลายวิธี เช่น

2.2 มาตรฐาน IPv6 Tunnel Broker
เทคนิคการทํา IPv6 Tunnel Broker ปรากฏอยู่ใน RFC 3053
[1] ซึงG นําเสนอโมเดลการใช้ IPv6 Tunnel Broker ผ่านเวบไซต์
เพืGอง่ายในการติดต่อกับผู้ใช้ งาน แต่มีข้อเสียคือ ถ้ าหมายเลข
IPv4 ของผู้ใช้ งานมีการเปลีGยนแปลง อุโมงค์ทีGติดตังไว้
T จะใช้
ไม่ได้ ผู้ใช้ ต้องมาเปลีGยนแปลงข้ อมูล IPv4 ด้ วยตนเองทีGระบบ
และมาตรฐานนี Tไม่รองรับการใช้ งานผ่าน NAT ปั ญหาดังกล่าว
ถูกจัดการด้ วย Tunnel Setup Protocol (TSP) [2] ซึGงใช้
signaling protocol ในการติดตังค่
T าทังสองฝั
T
G งระหว่างฝัG งผู้ใช้
และฝัG ง tunnel server ส่ง ผลให้ สามารถรองรองรั บการ
เปลียG นแปลงหมายเลข IPv4 อัตโนมัติและการใช้ งานผ่าน NAT

1) Manually Configured Tunnel คือการติดตังอุ
T โมงค์ด้วยมือ
เหมาะสําหรับการเชืGอมต่อสองเครื อข่าย IPv6 เข้ าด้ วยกัน ผ่าน
เครื อข่าย IPv4 โดยต้ องมีอุปกรณ์ เกตเวย์ทีGสองฝัG งทําหน้ าทีG
เป็ นทางเข้ าและทางออกของอุโมงค์ โดยเกตเวย์แต่ละด้ าน
จะต้ องทราบหมายเลข IPv6/IPv4 ของปลายอุโมงค์อีกด้ าน
ผู้ดแู ลระบบทังสองฝั
T
G งจะต้ องใส่หมายเลข IP address ของ
ปลายทางอุโมงค์เข้ าไปเอง วิธีนี Tจึงต้ องการการดูแลสูงและ
จําเป็ นต้ องใช้ public IPv4 address ทีGเกตเวย์ทงสองฝั
ัT
Gง

ผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตหลายๆ ทีGในต่างประเทศให้ บริ การ
IPv6 Tunnel Broker ฟรี แต่เ นืGอ งจากเป็ นผู้ให้ บ ริ ก าร
ต่างประเทศ หากผู้ใช้ สองจุดในประเทศไทยต้ องการสืGอสารกัน
ผ่าน IPv6 ข้ อมูลจะถูกส่งอ้ อมไปยังเครื อข่ายของ broker ทีG
ต่างประเทศก่อนจะย้ อนกลับมาหาปลายทางในประเทศไทย
ผู้ใช้ ทังT สองจุดในประเทศไทยไม่ส ามารถส่งข้ อมูล ติดต่อกัน
โดยตรง ทํ า ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการสืG อ สารลดลง ตัว อย่ า ง
บริ การ IPv6 Tunnel Broker ในต่างประเทศ ได้ แก่ Hexago
ในแคนาดาซึงG ใช้ หลักการ TSP ข้ างต้ น Hurricane Electric ใน
อเมริ กา SixXS ในยุโรปและ Academia Sinica ทีGไต้ หวัน
บริ ก ารแต่ ล ะแห่ ง แตกต่ า งกั น ในแง่ ข องระบบปฏิ บัติ ก ารทีG
รองรับ ความยาวของ prefix ทีGแจกและความสามารถใช้ งาน
ร่วมกับ NAT [3-6]

2) 6to4 Tunnel (RFC3056) แตกต่า งจาก Manually
Configured Tunnel ทีGเกตเวย์แต่ละด้ านของอุโมงค์ไม่ต้องเก็บ
หมายเลข IPv4/IPv6 ของเกตเวย์ อีกฝัG ง เกตเวย์ จะทราบ
หมายเลข IPv4/IPv6 ของเครืG องปลายทางได้ จาก Destination
IP address เกตเวย์ 6to4 Tunnel ใช้ IPv6 Prefix พิเศษขึ Tนต้ น
ด้ วย 2002 และตามด้ วย IPv4 address ในรู ปเลขฐานสิบหก
ดังนันT 6to4 Prefix จะมีความยาวอย่างน้ อย 48 บิต เช่น หาก
IPv4 address ของเกตเวย์คือ 202.57.124.186 (แปลงเป็ น
เลขฐานสิบหกได้ CA39:7CBA) IPv6 prefix ของเกตเวย์คือ
2002:CA39:7CBA::/48 การกํ าหนด Prefix วิธีนี Tจะทําให้
ทราบหมายเลข IPv4 ของเกตเวย์ปลายทางได้ โดยอัตโนมัติ
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3. รายละเอียดการพัฒนา
3.1 ภาพรวมของระบบ

2. Teredo Server/Relay เป็ นทังอุ
T ปกรณ์ server และ relay
ในตัวเดียว ช่วยจัดการสร้ างอุโมงค์ในกรณีทีGผ้ ใู ช้ มีการใช้
งาน NAT ลักษณะการทํางานคือผู้ใช้ จะต้ องลงทะเบียน
ผ่านเวบทีG IPv6 Tunnel Broker ซึGงจะตรวจสอบว่าผู้ใช้ ใช้
private IPv4 address จึงส่งต่อข้ อมูลการเชืGอมต่อไปให้
Teredo Server เพืGอขอใช้ งาน โดย Teredo Server จะตังT
ค่าเชืGอมต่อทีGปลายอุโมงค์ฝัGง Teredo Relay และแจกชุด
Teredo prefix ให้ กบั ฝัG งผู้ใช้ ผู้ใช้ ต้องติดตังโปรแกรมเพื
T
Gอ
ใช้ งาน Teredo Client ทีGเครืG องของตน ข้ อมูลทีGวิGงสู่ IPv6
Internet จะวิGงผ่าน Teredo Relay นี T

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
3.2.1 ระบบจัดการผูใ้ ช้ (User management)
IPv6 Tunnel Broker แบ่งผู้ใช้ เป็ น 2 กลุม่ คือผู้ใช้ ธรรมดาและ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้ ธรรมดาสามารถลงทะเบียนผ่าน website
http://tb.ipv6.nectec.or.th โดยตรง ระบบจะสร้ างบัญชีการ
ใช้ งานประกอบด้ วย username และ password โดยจะแจ้ งให้
ทราบทาง e-mail ทีG ล งทะเบี ย นไว้ ผู้ใ ช้ สามารถเปลีG ย น
password ของตนเองได้ ผู้ใ ช้ ส ามารถดูแ ละแก้ ไ ขข้ อ มูล
ส่วนตัวได้ ระบบจะลบบัญชี ทีGไม่มีการใช้ งานมากกว่า 1 ปี
นอกจากนี Tผู้ใช้ ธรรมดาสามารถสร้ าง tunnel ใหม่โดยมีอายุ 30
วัน สามารถต่ออายุ tunnel ได้ และสามารถดูรายละเอียดและ
สถิติการใช้ งานเกีGยวกับ tunnel ของตนได้

รูปที" 1 แสดงโครงสร้ างของระบบ IPv6 Tunnel Broker

ส่ว นบัญ ชี ข องผู้ดูแ ลระบบถูก สร้ างขึนT โดยผู้ดูแ ลระบบ
ใหญ่เท่านันT ผู้ดแู ลระบบสามารถดูและแก้ ไขบัญชีผ้ ใู ช้ ธรรมดา
สามารถดูรายละเอียดจํานวน tunnel ในระบบและภาพรวม
การเข้ า ใช้ ง านและสถิ ติ ก ารส่งข้ อ มูล ผ่าน tunnel ทังT หมด
นอกจากนี Tผู้ดแู ลระบบสามารถทําทุกอย่างทีGผ้ ใู ช้ ธรรมดาทําได้

รูปที" 2 แสดงการทํางานของระบบ IPv6 Tunnel Broker
โครงสร้ างของระบบ IPv6 Tunnel Broker ทีGเราพัฒนาขึ Tน
ประกอบด้ วยสองส่วน ตามรูปทีG 1
1. IPv6 Tunnel Broker เป็ นตัวกลางในการเชืG อมต่อ
เครื อข่ายระหว่าง IPv4 และ IPv6 ทําหน้ าทีGเป็ นทังT web
server, tunnel server และ dns server โดยผู้ใช้ จะต้ อง
ลงทะเบียนผ่านเวบทีGนีGเพืGอขอใช้ งาน IPv6 จากนันตั
T ว
IPv6 Tunnel Broker นี Tจะสร้ าง tunnel รอ และส่งสคริ ปต์
ให้ ผ้ ใู ช้ นําไปติดตังบนเครื
T
G องของตน Script นี TจะทําการตังT
ค่าเชืGอมต่อทีGปลายอุโมงค์ฝัGงผู้ใช้ เมืGอเสร็ จสิ Tนผู้ใช้ สามารถ
ใช้ งานเครื อข่าย IPv6 ผ่านทาง tunnel ทีGถกู สร้ างเตรี ยมไว้
ข้ อมูลทีGวิGงสู่ IPv6 Internet จะวิGงผ่าน Tunnel Broker นี T

3.2.2 ระบบจัดการ Tunnel (Tunnel Management)
IPv6 Tunnel Broker จะบันทึก IPv4 address ของ user ทีG
ลงทะเบียนเพืGอสร้ าง tunnel ใหม่ และจะจัดสรร IPv6
address เบอร์ เดียวหรื อชุดของ /64 IPv6 prefix (แล้ วแต่ว่า
ผู้ใช้ ลงทะเบียนขอใช้ งานเป็ นโฮสต์หรื อเร้ าเตอร์ ) พร้ อมทังT
บันทึกวันทีG tunnel ถูกสร้ างและกําหนดให้ มีอายุการใช้ งาน 30
วัน นอกจากนี Tระบบจะสร้ าง domain name สําหรับแต่ละ
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tunnel มีรูปแบบ username-n.tb.ipv6.nectec.or.th โดยทีG n
คือจํ านวน tunnel ทีGผ้ ูใช้ คนนีมT ี เนืGองจากผู้ใช้ 1 คน (1
username) อาจลงทะเบียนขอสร้ าง tunnel จากหลายเครืG อง
ระบบอนุญาตให้ สร้ าง 1 tunnel ต่อ 1 IPv4 address เท่านันT

สําหรับการสร้ าง Teredo tunnel สําหรับผู้ใช้ NAT รองรับ
เฉพาะผู้ใ ช้ ระบบปฏิ บัติ ก ารแบบ Linux ขันT ตอนการสร้ าง
tunnel เหมือนข้ างต้ น โดยระบบใช้ ซอฟต์แวร์ Miredo [7] ช่วย
จัดการ Teredo tunnel ดังตัวอย่างในรูปทีG 5

จากนันระบบจะสร้
T
างสคริ ปต์สําหรับติดตังจํ
T านวน 2 ชุด
สําหรับระบบปฏิบตั ิการ Windows XP และ Linux อย่างละชุด
เพืGอให้ ผ้ ูใช้ เลือกดาวน์โหลดไปใช้ และระบบจะสร้ าง tunnel
interface สําหรับปลายอุโมงค์ในฝัG งตนเองรอไว้ ระบบจะลบ
tunnel ทีGหมดอายุถ้าไม่ได้ รับการต่ออายุภายใน 10 วัน ลําดับ
ขันตอนการสร้
T
าง tunnel แสดงในรู ปทีG 3 ตัวอย่างสคริ ปต์สร้ าง
tunnel บน Windows XP แสดงในรูปทีG 4

#!/bin/bash
cd /usr/local/src
wget http://www.remlab.net/files/miredo/miredo-1.0.4.tar.bz2
tar xvjf miredo-1.0.4.tar.bz2
cd miredo-1.0.4
./configure --prefix=/usr/local/miredo
make
make install

รูปที" 5 ตัวอย่ างสคริปต์ ใช้ งาน Teredo บน Linux
3.2.3 ระบบจัดการ IP address (IP Address Management)
IPv6 Tunnel Broker จะจัดสรร IPv6 address หรื อ IPv6
prefix ของ tunnel ทีGหมดอายุให้ กบั ผู้ใช้ งานรายใหม่ หากไม่มี
หมายเลขทีG หมดอายุจะจัดสรร IPv6 address เริG มตังT แต่
2001:f00:1ffc:1:0:fffe::/96 และ IPv6 prefix เริG ม ตังT แต่
2001:f00:1ffc:ffff::/32 เรี ยงลําดับจากมากไปน้ อย หมายเลข
IPv6 ทีGปลายอุโมงค์ฝัGง tunnel server จะลงท้ ายด้ วย 1 เช่น
2001:f00:1ffc:1:0:fffe:0:1 ฝัG งผู้ ใช้ จะลงท้ ายด้ วย 2 เช่ น
2001:f00:1ffc:1:0:fffe:0:2

รูปที" 3 แสดงลําดับขันI ตอนการสร้ าง Tunnel
>ipv6 install
>netsh interface ipv6 install
>netsh interface ipv6 add v6v4tunnel TB <user IPv4> <TB IPv4>
store=persistent
>netsh interface ipv6 add address TB <user IPv6> store=persistent
>netsh interface ipv6 add route ::/0 TB <TB IPv6> store=persistent
>netsh interface ipv6 set interface TB forwarding=enabled
store=persistent

รูปที" 4 ตัวอย่ างสคริปต์ สร้ าง tunnel บน Windows XP
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3.2.4 ระบบบันทึกการใช้งาน (Usage Management)
IPv6 Tunnel Broker จะบันทึกเวลาของผู้ใช้ งานเพืGอดูความถีG
การเข้ าใช้ ง าน บัน ทึก จํ า นวนครั งT การต่ออายุ tunnel และ
บันทึกสถิ ติปริ มาณการใช้ งานต่างๆ แล้ วนําเสนอในรู ปแบบ
ของกราฟ

3.3 ข้ อจํากัดของระบบ
ระบบ IPv6 Tunnel Broker ทีGพฒ
ั นาขึ Tนปั จจุบนั ยังไม่สามารถ
รองรับ NAT บน Windows เนืGองจากซอฟต์แวร์ Miredo ทีGใช้
รองรับเพียง Linux และ BSD และยังไม่มีการพัฒนา Teredo
client บน Windows สําหรับ IP ทีGไม่ได้ ผ่าน NAT สามารถใช้
งานบนระบบปฏิบตั ิการ Windows และ Linux ตระกูล Fedora
เท่านันT เนืGองจากการตังค่
T าการเชืGอมต่อเครื อข่าย ใน Linux แต่
ละตระกูลจะมีคําสังG แตกต่างกันออกไป
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4. การทดสอบการใช้ งาน
4.1 สภาพแวดล้ อมในการทดสอบ

IPv6 มากทีGสดุ ได้ แก่ irc และ http ตามลําดับ จํานวนพอร์ ตต้ น
ทางและปลายทางทังT หมดทีG พ บคื อ 288 และ302 พอร์ ต
ตามลํ า ดั บ ในการทดสอบระบบรองรั บ การสร้ าง tunnel
interface สูงถึง 875 อินเทอร์ เฟสโดยไม่มีปัญหา

ระบบ IPv6 Tunnel Broker ได้ เปิ ดให้ บริ การทดสอบฟรี แก่
บุคคลทัวG ไปทีG http://tb.ipv6.nectec.or.th ตังแต่
T กุมภาพันธ์
2550 ถึ ง ตุ ล าคม 2551 โดยระบบติ ด ตังT อยู่ บ นเซิ ร์ ฟ เวอร์
Pentium IV 2.4 GHz หน่วยความจํา 512 MB ความจุดิสก์ 80
GB เซิฟเวอร์ นี Tมีสองอินเทอร์ เฟส อินเทอร์ เฟสแรกเชืGอมต่อ
เครื อข่าย IPv4 แบนด์วิดท์ 100 Mbps อินเทอร์ เฟสทีGสองต่อ
Native IPv6 ไปยังเครื อข่ายไทยสาร ซึGงมีแบนด์วิดท์เชืGอม
ต่อไปยังเครื อข่าย IPv6 ต่างประเทศทีG 155 Mbps

4.2.2 ผลการใช้งานจาก Google Analytics
Google Analytics [8] ถูกนํามาใช้ เก็บสถิติจํานวนผู้เข้ าเยีGยม
ชมเวบ IPv6 Tunnel Broker ตังแต่
T มิถนุ ายน 2550 ปริ มาณ
การใช้ งานระบบมีรายละเอียดดังนี T จํานวนการเข้ าเยีGยมชมเวบ
ไซต์ทงสิ
ั T Tน 2,062 ครังT จากผู้ชม 1,535 คน มีเพียง 27% ของผู้
เยีGยมชมทีGลงทะเบียนใช้ งานจริ ง จํานวนหน้ าเวบทีGถูกเรี ยกดู
ทังสิ
T Tน 11,095 หน้ า โดยเฉลีGย 5.38 หน้ าต่อคน รู ปทีG 6 แสดง
ปริ มาณผู้เ ยีG ยมชมในสัป ดาห์ ต่า งๆ ตังT แต่มิ ถุน ายน 2550 –
ตุลาคม 2551 จํานวนผู้ชมสูงสุด ณ วันทีG 30 สิงหาคม 2551
จํานวน 75 คน ส่วนช่วง ธันวาคม 2550 – มิถนุ ายน 2551 ไม่มี
ผู้ใช้ เพราะระบบหยุดให้ บริ การชัวG คราว

4.2 ผลการทดสอบและการวิจารณ์ ผล
4.2.1 ผลการใช้งานจากฐานข้อมูล
ในช่ ว งทดสอบพบว่า มี ผ้ ูล งทะเบี ย นเพืG อ ใช้ ง าน IPv6
Tunnel Broker จํานวน 419 คน (username) มีการสร้ าง
tunnel แบบธรรมดาจํานวน 225 tunnels โดยผู้ใช้ 125 คน
(ผู้ใช้ 1 คนอาจสร้ างหลาย tunnel ได้ บนหลายคอมพิวเตอร์ )
ผู้ใช้ เลือก tunnel ชนิด end-host 153 tunnels ชนิด router 72
tunnels จํานวน public IPv4 ทีGลงทะเบียนใช้ tunnel มีทงสิ
ั T Tน
207 IP address นอกจากนี Tมีจํานวน tunnel ทีGผา่ นการต่ออายุ
18 tunnels ในส่วนของผู้ใช้ ทีGไม่มี public IPv4 address มีการ
เชืGอมต่อแบบ Teredo ทังหมด
T
59 tunnels โดยผู้ใช้ 59 คน

ตารางทีG 1 แจกแจงรายชืGอประเทศต้ นทางของผู้ใช้ อันดับ
แรกคือประเทศไทยจํานวน 1,523 คน คิดเป็ น 73.86% ทีG
น่าสนใจคืออันดับสองและสามคือผู้ใช้ จากประเทศจีน 7.81%
และอิตาลี 4.90% ตามลําดับ ผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต 10
อัน ดับแรกคือ ISP ในประเทศไทย ดัง แสดงในตารางทีG 2
ตารางทีG 3 แสดงให้ เห็นว่าส่วนใหญ่ผ้ ูใช้ งาน IPv6 Tunnel
Broker มีก ารเชืG อมต่อแบบ DSL แสดงให้ เห็น ว่า บริ การ
Tunnel Broker นี Tถูกใช้ งานกับผู้ใช้ ในตามบ้ านเป็ นหลักตรง
ตามวัตถุประสงค์

จากการเก็บรวบรวมปริ มาณข้ อมูล IPv6 ทีGรับส่งโดยผู้ใช้
IPv6 tunnel broker พบจํานวน IPv6 flow 376,459 flows
จํ า นวนปลายทางทีG ผ้ ู ใช้ ติ ด ต่ อ ด้ วยมี ทั งT หมดเพี ย ง 39
ปลายทาง (นั บ เฉพาะปลายทางทีG ไ ม่ ใ ช่
prefix
2001:f00:1ffc::/48 ซึGงเป็ น prefix ของผู้ใช้ ระบบ) คาดว่าเป็ น
เพราะปั จจุ บัน ยัง ไม่ ค่ อ ยมี server ทีG ใ ห้ บริ ก าร IPv6
application มากนัก ปลายทางทีGมีการรับส่งข้ อมูล IPv6 มาก
ทีGสุดได้ แ ก่ 2001:4c40:1::6667 แอปพลิเ คชัGน ทีGมี การใช้ ง าน

ตารางทีG 4 แสดงประเภทของระบบปฏิ บัติ ก ารและ
บราวเซอร์ ของผู้ใช้ ผลปรากฏว่าผู้ใช้ ส่วนใหญ่ใช้ Windows
และ Internet Explorer ซึGงในการพัฒนาเราได้ เน้ นทดสอบ
ระบบ กับ Internet Explorer และ Firefox เป็ นหลัก นับว่าเรา
คาดการณ์ได้ ถกู ต้ องเพราะผู้ใช้ กว่า 94% ใช้ บราวเซอร์ หนึGงใน

รูปที" 6 จํานวนผู้เยี"ยมชมรายสัปดาห์
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ผู้ใช้ ตามบ้ านไม่มีทางเลือกในการเข้ าถึงเครื อข่าย IPv6 ยังไม่มี
ISP รายใดให้ บริ การ IPv6 DSL หรื อ Dialup แม้ ว่าจะมีบริ การ
Tunnel Broker ของต่างประเทศให้ เลือกใช้ ได้ แต่การส่งข้ อมูล
อ้ อมนอกประเทศ ทําให้ ประสิทธิ ภาพการสืGอสารนันT ไม่ดีเท่า
บริ ก ารในประเทศ ผลการทดสอบแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ระบบทีG
พัฒนาขึ Tนทํางานได้ ตรงตามวัตถุประสงค์และมีผ้ ใู ช้ ในประเทศ
ไทยจํานวนมากสนใจใช้ บริ การ IPv6 Tunnel Broker นี T

สองตัวนี T นอกจากนีรT ะบบ IPv6 Tunnel Broker ปั จจุบัน
รองรับระบบปฏิบตั ิการ Windows และ Linux ซึGงนับเป็ นกว่า
98% ของผู้ใช้ ทงหมด
ัT
ตารางที" 1 รายชื"อประเทศต้ นทางของผู้ใช้

5.1 แนวทางการพัฒนาต่ อ
ผลการทดสอบพบว่ามีผ้ สู นใจระบบ IPv6 Tunnel Broker จาก
ต่างประเทศจํานวนมาก จึงควรปรับปรุ งระบบให้ มี GUI ทังT
ภาษาไทยและอังกฤษเพืGอรองรับผู้ใช้ กลุม่ นี T นอกจากนี Tยังพบ
กลุม่ ผู้สนใจทีGใช้ ระบบปฏิบตั ิการนอกเหนือจาก Windows XP
และ Linux จึงควรพิจารณาสร้ างสคริ ปต์เพิGมเติมเพืGอรองรับ
Macintosh, Windows Vista หรื อ Linux อืGนนอกเหนือจาก
Fedora Core ท้ ายสุดคือการรองรับผู้ใช้ NAT บน Windows

ตารางที" 2 รายชื"อ ISP ต้ นทางของผู้ใช้
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ตารางที" 3 รูปแบบการเชื"อมต่ อของผู้ใช้

7. เอกสารอ้ างอิง
[1] A. Durand, P. Fasano, I. Guardini, and D. Lento,
“IPv6 Tunnel Broker,” RFC 3053, January 2001.
[2] M. Blanchet and F. Parent, “IPv6 Tunnel Broker with
the Tunnel Setup Protocol (TSP),” Internet Draft,
May 2008.
[3] Hexago, http://www.hexago.com.
[4] Hurricane Electric Free IPv6 Tunnel Broker,
http://tunnelbroker.net.
[5] SixXS IPv6 Deployment, http://www.sixxs.net.
[6] Gateway6 HTTP Server, http://tb2.ipv6.ascc.net.
[7] Miredo: Teredo IPv6 tunneling for Linux and BSD,
http://www.remlab.net/miredo.
[8] Google Analytics, http://www.google.com/analytics.

ตารางที" 4 ระบบปฏิบัติการและบราวเซอร์ ของผู้ใช้

5. บทสรุ ป
บทความนี Tนําเสนอระบบ IPv6 Tunnel Broker เพืGออํานวย
ความสะดวกในการเชืGอมต่อเครื อข่าย IPv6 สําหรับผู้ใช้ ตาม
บ้ าน ระบบนี Tเหมาะสําหรับผู้ใช้ ในประเทศไทยเพราะปั จจุบนั
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