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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้น า เสนอผลการปรับปรุ ง
เว็บไซต์ให้มีความทนทานต่อการถูกโจมตี 
Denial of ServiceในรูปแบบSlowloris ที่ เกิด
จากวิธีส่งค าร้องขอแบบปกติเข้ามาจ านวนมาก
แต่มีการหน่วงค่าเวลาในการรับข้อมูลไว้เพ่ือ
จุดประสงค์ให้เว็บไซต์ปฏิเสธการให้บริการใน
ที่ สุด ทีมวิจัยจึงท าการทดลองเพ่ือหาทางลด
ผลกระทบด้วยการใช้เครื่องรี เวิร์สพร็อกซี่  
จ าลองสถานการณ์ส่งค าร้องเพ่ือทดสอบและ
ค้นหาขีดจ ากัดในแต่ละองค์ประกอบของระบบ
เว็บไซต์ โดยจากผลวิจัยนี้จะพบว่าการใช้เครื่อง
รีเวิร์สพร็อกซี่ สามารถช่วยลดผลกระทบจากการ
โจมตีแบบนี้ได้ดีในระดับที่น่าพอใจทั้งยังช่วย
เพ่ิมความเร็วให้กับเว็บไซต์ท าให้ตอบสนองดีขึ้น 
และการทดลองได้แสดงให้เห็นข้อจ ากัดต่างๆอัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ดูแลระบบสามารถน าไป
วางแผนระบบต้ังแต่ขั้นตอนออกแบบเว็บไซต์ 
รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศที่จ าเป็นเพ่ือ
น าไปปรับใช้ป้องกันการโจมตีแบบ DDOS ที่มี
จุดประสงค์ให้ระบบปฏิเสธการเข้าถึง หรือหยุด
การให้บริการต่อไปได้ 
 
ค าส าคัญ : เว็บไซต์, การโจมตีให้ระบบหยุด
บริการ , ระบบฐานข้อมูล , การรักษาความ
ปลอดภัยเว็บไซต์ 

 

Abstract 
 This paper describes Slowloris 
mitigation techniques that is a DDOS attack 
type which hacker often like used to attack 
web services with minimal bandwidth. This 
research has major implemented base on 
open-source solution. By paper shows 
prevention value nearly get from the high-end 
vendors' security devices. In previous test 
time, Web services was downed in 10 
seconds but after we applied solution as this 
paper, Web services passed though test 
period 10 minutes. Also, double reverse proxy 
servers in this Lab return well web response 
times for first minute reach to test finished too. 
System administrator can keep these 
practices for internal design IT infrastructure 
for ensure web servers tiers can support high 
workload as well. 

Keywords:  
computer security, slowloris, ddos , security 
network , cybersecurity  
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1. ค าน า 
 ในปัจจุบันนี้เว็บไซต์คือช่องทางหลักใน
การให้บริการและส่ือสารของทุกหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ และ เอกชน ด้วยความเป็นที่นิยมและ
สะดวกในการใช้ส่ือสารข้อมูลเพราะสามารถ
เข้าถึงได้จากอุปกรณ์ต่าง ๆที่ต่อกับอินเตอร์เน็ต
ได้จากทุกที่ทุกเวลา แต่ในขณะเดียวกันด้วย
ความง่ายในการเข้าถึงนี้เองท าให้มีกลุ่มผู้ไม่
ประสงค์ดีพยายามเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับ
อนุญาต รวมถึงการโจมตีให้ระบบหยุดให้บริการ
ด้วยวิธีการต่าง ๆ อันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ
หน่วยงาน ซึ่งอาจมีจุดประสงค์แตกต่างกันไป
ตามเวลา และสถานการณ์ เช่น เพ่ือหวังผลทาง
การเมือง เพ่ือหวังผลทางธุรกิจ เพ่ือข่มขู่เรียกค่า
ไถ่หรือเพ่ือแอบซ่อนการโจมตีที่แท้จริง [1] อีก
ทั้งจากการศึกษาสถิติภัยคุกคามผ่านช่องทาง
อินเตอร์เน็ตที่ได้มีการบันทึกนับต่ังแต่ปี ค.ศ.
1980 [2]จะพบว่าจ านวนการคุกคามในทุก
รูปแบบมีแนวโน้มแต่จะเพ่ิมขึ้นอย่างเนื่องทุกปี 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 โครงสร้างระบบบริการเว็บไซต์ 

 ระบบเดิมไม่ได้มีการออกแบบให้ระบบมี
การป้องกันการโจมตีเว็บไซต์   ตามรูปที่ 1 โดย
ระบบเดิมจัดต้ัง web server ให้มีการติดต่อกับ
อินเตอร์เน็ตโดยตรงจึงอาจท าให้ระบบมีความ
เส่ียงที่จะโดนคุกคามหรือถูกโจมตีให้ระบบหยุด
ให้บริการ รวมถึงมีข้อจ ากัดในการให้บริการเม่ือ
มีการเข้าถึงพร้อมกันจากผู้ใช้งานปริมาณมาก
ในช่วงเวลาเดียวกัน เช่น ช่วงเวลาประกาศผล
สอบนักศึกษา จนส่งผลให้ระบบช้าลง 

 
              รูปที่ 1 โครงสร้างระบบแบบเดิม 

ระบบเว็บไซต์จะมีการตอบสนองช้าจนถึงใช้งาน
ไม่ได้ในบางเวลาของวันดั งกล่าว เป็นต้น 
งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาเพ่ือหาวิธีท าให้ระบบ
สามารถรองรับการเข้าถึงพร้อมกันจากผู้ใช้งาน
ปริมาณมากในช่วงเวลาเดียวกัน รวมถึงยัง
สามารถป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ที่จะท าให้
ระบบปฏิเสธการเข้าถึงหรือหยุดการให้บริการ[3-
4] โดยแนวทางวิจัยคือต้องเป็นวิธีการที่เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับเครือข่ายที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันให้
น้อยที่สุด 

  รูปที่ 2 การท างานของ Reverse proxy [ 5 ] 
 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกที่จะใช้ NGINX [ 5-6] มาใช้
ในงานวิจัยเพ่ือติดต้ังในรูปแบบ Reverse proxy 
ตามรูปที่ 2 โดย NGINX นั้นมีความน่าเช่ือและ
นิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากผลส ารวจของ 
Netcraft [ 7 ] NGINXได้ ถู กน ามาใ ช้อย่ า ง
แพร่หลายในการน ามาท าเป็น Reverse proxy 
เพ่ือช่วยให้ระบบที่อยู่ด้านหลังของ NGINX 
สามารถรองรับปริมาณ Transaction ที่เพ่ิมขึ้น 
เช่น Buffering , Caching ,compressing 

 
  รูปที่ 3  การ Buffering ข้อมูลของ NGINX [8] 
การท างานของ NGINX จะเริ่มจากมีผู้ใช้งานส่ง
ค าร้องขอเข้ามาในระบบ NGINXจะอ่านข้อมูล

WEB Server

INTERNET
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จาก upstream server หรือ web server และ
เก็บไว้ใน buffer ตัวเองก่อนตามรูปที่ 3 จากนั้น
จึงส่งผลนั้นไปที่ผู้ใช้งาน และหากมีการส่งค า
ร้ อ งขอซ้ า เ ข้ า ม า ในระบบอี ก  NGINX จ ะ
ตรวจสอบว่ามีข้อมูลนั้นใน buffer หรือยัง และ
หากมีแล้ว NGINX จะส่งข้อมูลเดิมที่มีใน buffer 
กลับไปให้ผู้ร้องขอทันทีโดยไม่ต้องไปอ่านซ้ าอีก
ที่ Upstream server โดยยิ่งมีการร้องขอเข้ามา
ซ้ า ๆบ่อย ๆในข้อมูลเดิม NGINX จะมี caching 
ตามรูปที่ 4 ที่จะเก็บข้อมูลนั้นไว้ใน MEMORY 
อีกทั้งยังมีการใช้ compressing ตามรูปที่ 5 ท า
การบีบอัดข้อมูลจากต้นฉบับเดิมที่อ่านมาจาก 
upstream server ใ ห้ เ ล็ ก ล งก่ อ น ส่ ง ไ ป ใ ห้
ผู้ใช้งาน ด้วยการท างานแบบนี้จึงท าให้การ
ตอบสนองกลับไปยังผู้ใช้งานมีความรวดเร็วที่
มากขึ้นกว่าการไม่มี NGINX ท าหน้าที่ reverse 
proxy นั้นเอง ด้วยค่า buffer พ้ืนฐานที่มากับ 
NGINX จ ะ เ ป็ น  4 kb หรื อ  8Kb ขึ้ น อ ยู่ กั บ
ระบบปฏิบัติการที่ได้ติดต้ังเมื่อลองค านวนดูจาก
ค่าbuffer 4Kb คือ 32,768 bytes (8 * 4 * 1024) 
ต่อ 1 ค าร้องขอที่เข้ามาในระบบหาก NGINX 
server ที่เราใช้งานมีหน่วยความจ า 768 MB ก็
จะได้เท่ากับ 805,306,368 bytes (768 * 1024 
*  1024)  ส่งผลให้หาจ านวน Transaction 
โดยประมาณที่ระบบสามารถรองรับได้คือ การ
น า 32768  มาหารจะได้เท่ากับ 805306368 / 
32768 = 24576 ค าร้องขอ  ดังน้ันคงกล่าวไดว้า่

จากหน่วยความจ า จ านวน 768 MB แต่ NGINX 
สามารถรองรับปริมาณค าร้องได้ถึงประมาณ 
25,000 ที่เป็น Active connection  [8]   
 

 
รูปที่ 5 การ Compressing ข้อมูลของ NGINX 

 
2.2 รายการซอฟต์แวร์ 
 รายการซอฟต์แวร์แสดงในตารางที่ 1 
ทางนักวิจัยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่เป็น
ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส คือซอฟต์แวร์ที่เผยแพร่
ด้วยสัญญาอนุญาต (license) ที่ประกันสิทธิใน
การศึกษา เผยแพร่ แก้ไข และใช้งานซอฟต์แวร์
ได้อย่างอิสระ [9] 

  ตารางที่ 1 รายการซอฟต์แวร์ 

 
2 . 3  ป รั บ ป รุ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพระบบ 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์การท างานของ 
Reverse proxy ในด้ านปร ะ สิทธิ ภ าพของ 
Reverse proxy แบบปกติท าให้ระบบเร็วขึ้นจริง
แ ต่ยั งมี ช่วงที่ ร ะบบมีการตอบสนองช้าใน
ช่วงแรก จนถึงจุดที่ buffer หรือ caching ท างาน 
ระบบจึงจะท างานเร็วขึ้น ทางผู้วิจัยจึงน าข้อ
สงสัยนี้มาท าการทดลองว่าหากเราสามารถลด
เวลาในการอ่านข้อมูลต้ังแต่ครั้งแรกที่ NGINX
ต้องไปอ่านจาก upstream server ได้หรือไม่ 

รูปที่ 4 การ Caching ขอ้มูลของ NGINX 
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการออกแบบให้มีระบบมี 
reverse proxy 2 ขั้นตอน ตามรูปที่ 6 

       
            รูปที่ 6 โครงสร้างระบบแบบใหม่ 

2.4 ปรับปรุงเพื่อป้องกันการโจมตี 
 ผู้วิจัยได้มุ่งเป้าวิจัยไปที่การจ ากัดจ านวน
ค าร้องขอที่เกิดจากผู้ใช้งานในเวลาปกติ เพ่ือให้
มั่นใจว่าการปรับ เ พ่ิมระบบป้องกันนี้  ไม่มี  
ผลกระทบต่อการใช้งานปกติของผู้ใช้ทั่วไปด้วย
วิธีการใช้เครื่องมือ  Wireshark [10] ซึ่ ง เป็น
เครื่องมือที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป เพ่ือหา
จ านวนค าร้องขอเพ่ือเข้าถึงเวบไซต์จากการใช้
งานโดยปกติของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 
ในการเข้าถึงเวบไซต์มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

 
           รูปที่ 7 ตรวจจับด้วย Wireshark            
 
จากการตรวจจับด้วยWireshark ทีมผู้วิจัยพบว่า
จ านวนสูงสุดที่สามารถเกิดขึ้นได้ภายใน 30 
นาทีคือ 100 ค าร้องขอ ตามรูปที่ 7 

3.การทดลอง 
3.1 รายการอุปกรณ์ทดสอบและการ
ออกแบบการทดลอง 

 การทดลองนี้กระท าในสภาพแวดล้อม
เครือข่ายจ าลองโดยการเลือกใช้ hypervisors 
สร้างเครื่องแม่ข่ายจ าลอง 3 เครื่องด้วย vSphere 
ESXi 6.0 [11]โดยเลือกจากการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของ Total compile workloads ที่
ใช้เวลาน้อยที่สุด[12] 

        รูปที่ 8 Total Compile Time (min) [11 ] 
 

3.2 การทดสอบความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบการโจมตีเว็บไซต์ 
 ผู้วิจัยได้ใช้ความสามารถของ NGINX 
ในส่วนของการจ ากัดปริมาณค าร้องมากสุดที่จะ
เข้าถึงเวปไซต์จ านวน 100 ค าร้องขอ ภายใน
เวลา 30 นาที ที่มาจากผู้ใช้งานเดียวกัน เพ่ือ
จ ากัดการเข้าถึงที่ผิดปกติ เพ่ือป้องกันการโจมตี
เว็บไซต์แบบ Slowloris ด้วย NGINXตามรูปที่ 9 

4. ล าดับและขั้นตอนการทดลอง 

รูปที่ 9  พารามิเตอร์ที่เพ่ิมใน NGINX 

Proceeding of 2016 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2016)

612



 ผู้วิจัยได้ออกแบบการทดลองส่งค าร้อง
ขอในรูปแบบ Slowloris ด้วย slowhttptest [13] 

4.1 แบบเดิมที่ไม่มี reverse proxy  

แบบเดิมที่ ไม่มี  reverse proxy วางด้านหน้า 
Web server แสดงผลการทดลองตามรูปที่ 10 

                
รูปที่ 10  เวบไซต์หยุดให้บริการเมื่อวินาทีที1่0 

 

4.2 แบบที่มี reverse proxy  

แบบที่มี reverse proxy ด้านหน้าWeb server 
พร้อมมีการจ ากัดการเข้าถึงแสดงผลการทดลอง
ตามรูปที่ 11 

 
รูปที่ 11  เวบไซต์ถูกโจมตีแต่กลับมาให้บริการ
ตามปกติ 

4.3 ทดสอบอตัราการตอบสนองของระบบ
ที่ไม่มีรีเวิร์สพร็อกซี่ 

พบว่าระบบจะหยุดให้บริการต้ังแต่วินาทีที่ 400 
และไม่สามารถให้บริการได้จนหมดเวลาทดลอง 

4.4 ทดสอบอตัราการตอบสนองของระบบ
ระบบที่มีรีเวิร์สพร็อกซี่ 

ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
และรักษาเสถียรภาพของการให้บริการที่ดีจน
หมดเวลาทดลอง 

5. สรุป 
กลุ่มแรก คือ กลุ่ม Web server ที่ไม่มี

เครื่องรีเวิร์สพร็อกซี่ จะมีปัญหาในการตอบสนอง
จากการโจมตีต้ังแต่ช่วงแรกจนหยุดให้บริการไป
ในที่สุด กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มที่มีเครื่องรีเวิร์สพร็อก
ซี่  และระบบการป้องกันพบว่ามีอัตราการ
ตอบสนองที่ดี  และไม่พบอาการช้าที่เกิดจาก
ปริมาณค าร้องขอที่สะสมเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งระบบ

รูปที่ 13 ระบบที่มีรีเวิร์สพร็อกซี ่

รูปที่ 12  ระบบไม่มีรีเวิร์สพร็อกซี่ 
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ยังคงสามารถให้บริการได้ ต่อไปจนจบการ
ทดลอง ดังนั้นจากผลการทดลองพบว่าการใช้
เครื่องรีเวิร์สพร็อกซี่ นั้นให้ผลการตอบสนองที่ดี
ขึ้นอีกทั้งยังช่วยท าให้ระบบสามารถเพ่ิมความ
ทนทานของระบบจากการถูกโจมตีเว็บไซต์แบบ 
Slowlorisได้อย่างดี 
  ในอนาคตด้องการศึกษาวิจัยในด้าน 
Cyber security รวมถึงผลกระทบจากปัจจัย
เกี่ยวข้องด้านประสิทธิภาพอื่น  การโจมตีแบบ
DDOSรูปแบบอื่น ชนิดของหน่วยประมวลผล 
ขนาดหน่วยความจ า ชนิดของหน่วยเก็บข้อมูล 
รวมถึงความเร็วในการเขียนอ่านข้อมูล เพ่ือให้
ครอบคลุมความด้องการผู้ดูแลระบบต่อไป 
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