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การรักษาความปลอดภยัสําหรับผู้ดูแลระบบ 

จํานวนช่ัวโมง 18 ช่ัวโมง 
วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อใหมี้ความรู้ถึงประโยชนแ์ละโทษของงานดา้น Web Security ได ้
2. เพื่อใหมี้ความรู้และปฏิบติัไดต้าม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2550 
3. เพื่อใหมี้ความรู้ในการป้องกนัและดูแลรักษาความปลอดภยัสาํหรับ Website 

การจัดเตรียมโปรแกรมก่อนการอบรม 
1. Windows Vista/XP 
2. Windows Server2003 
3. INTERNET 
กลุ่มเป้าหมาย 

 ขา้ราชการในหน่วยงานภาครัฐท่ีทาํหนา้ท่ีดูแลระบบ อาทิเช่น ครู อาจารย ์ท่ีดูแลระบบ 
จํานวน 25 คนต่อรุ่น 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

ผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถนาํความรู้ ความสามารถท่ีไดรั้บจากการอบรมไปประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานและการ
ดาํเนินชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

วทิยากร 
วิทยากรจากศูนยว์ิจยัการจดัการความรู้การส่ือสารและการพฒันา มสธ.ในนามของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ 

        และการส่ือสาร 
 

คุณสมบตัผู้ิเข้าอบรม 
1. ตอ้งเคยออกแบบและเขียนเวบ็ไซต ์
 
หัวข้อการอบรม 

ในหลกัสูตรน้ีจะเน้นการรักษาความปลอดภยั เพื่อให้ผูดู้แลระบบสามารถป้องกนัเวบ็ไซต ์ และระบบ
เครือข่าย ใหมี้ความปลอดภยั โดยใชร้ะบบปฏิบติัการ Windows Server 2003 อีกทั้งจะแนะนาํการเขียนโคด้เพ่ือ
ความปลอดภยั เพ่ือป้องกนัดา้นความปลอดภยั เช่น Cross-Site Scripting, SQL Injection เป็นตน้ ผูท่ี้จะเรียน
หลกัสูตรน้ีความมีพื้นฐานการเขียนเวบ็ไซตม์าก่อน 
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Internet Server Technology and Security 

การใหบ้ริการ ท่ีมีการแข่งขนัอยา่งสูงในเชิงธุรกิจ จะเป็นรูปแบบของพาณิชยอิ์เลคทรอนิคส์ (Electronic Business) ซ่ึง
ลูกคา้ ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงสินคา้ และบริการไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว  

การบริการพาณิชยอิ์เลคโทรนิคท่ีมีขอ้มูลจาํนวนมาก ผูใ้ชจ้าํนวนมหาศาลนั้น ทาํไดอ้ยา่งไร การแบ่งภาระการส่ือสาร
ขอ้มูล และภาระในการใหบ้ริการของเซอร์ฟเวอร์ จะทาํอยา่งไร ใหมี้ความพร้อมใหบ้ริการมากท่ีสุด วิธีการท่ีเหมาะสม คือ การ
เพิ่มจาํนวนของเวบ็เซอร์ฟเวอร์ และตอ้งสามารถจดัสมดุลยภ์าระงาน ของแต่ละเซอร์ฟเวอร์ (Web server load balancing) ได้
อยา่งเหมาะสม ทั้งประสิทธิภาพ ความพร้อมและความน่าเช่ือถือ โดยมีวิธีการท่ีหลากหลาย 

การบริการพาณชิย์อเิลคโทรนิคทาํได้อย่างไร 

ส่ิงท่ีจาํเป็นอยา่งยิง่ ในการปรับแต่งระบบ หรือ การขยายระบบการใหบ้ริการพาณิชยอิ์เลคทรอนิคส์ ผา่นเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต และเวบ็เซอร์ฟเวอร์ จะตอ้งมีระบบป้องกนัความผดิพร่อง (Fault Tolerant) หรือการเพิ่มจาํนวนของเซอร์ฟเวอร์ 
(Scaling Out) ใหเ้ป็นรูปแบบของคลสัเตอร์ (Server Cluster) เพื่อการกระจายภาระงาน (Distributed Computing) และเม่ือมี
เซอร์ฟเวอร์จาํนวนมากแลว้ ส่ิงท่ีตามมาก็คือ ทาํอยา่งไรใหแ้ต่ละเซอร์ฟเวอร์ กระจายภาระงานไดอ้ยา่งเหมาะสม (Load 
Balancing) โดยไม่กระทบต่อการใชง้าน (Users Transparent) การปรับปรุงขนาดของระบบการใหบ้ริการ (Scalability) เหล่าน้ี 
มีวตัถุประสงค ์ เพื่อใหร้ะบบมีความน่าเช่ือถือ (Reliability) และสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง (Business Continuity) 
และยาวนาน หรือใหบ้ริการดว้ยเวลาท่ีมากท่ีสุด เทียบกบัขอบเขตของเวลา ตามขอ้ตกลงการใหบ้ริการ  (Service Level 
Agreement) 

ทาํไมต้องมีเวบ็เซอร์ฟเวอร์มากกว่าหน่ึง 

องคก์รหรือหน่วยงานธุรกิจ ท่ีใหบ้ริการดา้น Web applications จาํเป็นตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือไม่ใหเ้กิด
วิกฤติการณ์การปฏิบติังาน เช่น งานดา้นพาณิชยอิ์เลคทรอนิคส์ งานดา้นการเงินการคลงั หรือการธนาคารหากการบริหาร
จดัการ โดยไม่คาํนึงถืงการปรับขยายระบบ อาจมีการสูญเสียทรัพยสิ์น เงินมหาศาลนบัร้อยลา้น ท่ีไม่สามารถใหบ้ริการลูกคา้
ได ้หรือแมแ้ต่การขาดความเช่ือถือต่อระบบ  

การสร้างความพร้อม (Availability) และความเช่ือมัน่ (Reliability) คือตอ้งมีจาํนวนเซอร์ฟเวอร์มากกวา่หน่ึงเคร่ือง 
หากเคร่ืองใดขดัขอ้ง หรือเสียหาย การร้องขอใชง้านเซอร์ฟเวอร์ ยงัสามารถปรับเปล่ียนเส้นทางไปยงัเซอร์ฟเวอร์อ่ืนได ้

การท่ีมีเซอร์ฟเวอร์ เพียงหน่ึงเคร่ือง สามารถใหบ้ริการได ้ 90% หมายความวา่ยงัไม่มีความพร้อม 24 ชัว่โมงต่อวนั 
หากตอ้งการใหไ้ดเ้วลา 99% หรือ 99.99% จาํเป็นตอ้งเพิ่มเซอร์ฟเวอร์ใหม้ากข้ึน ยิง่มากกย็ิง่เพ่ิมความพร้อมใหบ้ริการได้
จาํนวนเวลามากข้ึน ทั้งน้ี ตอ้งมีการจดัการกบัเซอร์ฟเวอร์ท่ีดีเช่นกนั  
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การจัดสมดุลย์ภาระงานคอือะไร 

การแบ่งภาระงาน หรือการกระจายภาระงานจาํนวนมาก ไปยงัเซอร์ฟเวอร์ท่ีจดัเป็นชุดประกอบดว้ย เซอร์ฟเวอร์ตั้งแต่
หน่ึงเคร่ืองข้ึนไป (Clustered Server) และการทาํงานจะมีหนา้ท่ีในลกัษณะเดียวกนั เพื่อกระจายภาระงานใหเ้หมาะสม ไม่ทาํให้
เซอร์ฟเวอร์ใดทาํงานมากเกินไป หรือทาํงานนอ้ยเกินไป จาํเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือช่วยในการจดัการ อาจเป็นชุดของฮาร์ดแวร์ 
ซอฟทแ์วร์ หรือเฟิมร์แวร์ หรืออาจประกอบดว้ยกนัแบบหลากหลาย เพื่อนาํขอ้ดีของแต่ละแบบมารวมกนั 

วธีิการของการจัดสมดุลย์ภาระงาน 

ในเน้ือหาน้ี จะนาํเสนอรูปแบบของการสมดุลยภ์าระงาน (Load Balancing) ในรูปแบบท่ีแตกต่าง และการเปรียบเทียบ
คุณสมบติัของแต่ละแบบ โดยมีรูปแบบวิธีการดงัน้ีคือ Client-based approach, DNS-based approach, Dispatcher-based 
approach  และ Server-based approach  

 
 Client-based approach 

วิธีการของ Client-based เป็นวิธีการท่ีเปล่ียนทิศทางการร้องขอไปยงัเซอร์ฟเวอร์ วิธีการน้ีจาํเป็นตอ้งมีการปรับแต่ง
ซอฟทแ์วร์ ดา้นเคร่ืองลูกข่าย และตอ้งใช ้ Proxy servers เขา้มาช่วยในการเขา้ถึงเซอร์ฟเวอร์ และเป็นวธีิท่ีไม่ไดรั้บความนิยม
และนาํไปใชง้านมากนกั การทาํงานตอ้งประกอบดว้ย Web Clients และ Client-Side Proxies 
 
 Web Clients 

วิธีการของ Web client เป็นวิธีการสุ่มเพื่อเปล่ียนเส้นทางไปหาเซอร์ฟเวอร์ จากการร้องขอของเคร่ืองลูกข่าย หรือ
ผูใ้ชง้าน เซอร์ฟเวอร์กจ็ะตอบกลบัไปยงัเคร่ืองลูกข่าย ท่ีกาํลงัเช่ือมต่อ เป็นวิธีการและอลักอลิทึมของ Netscape Communicator 
เม่ือตอ้งการเขา้ใชเ้วบ็เซอร์ฟเวอร์ Navigator จะสุ่มตวัเลข i ซ่ึงเป็นตวัเลขระหวา่ง 1 กบัจาํนวนของเซอร์ฟเวอร์ และเช่ือมต่อ
การร้องขอไปยงัเซอร์ฟเวอร์ wwwi.netscape.com 

 
รูปท่ี 1 Web client request  
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จากรูปท่ี 1 เป็นรูปแบบจาํลองของการจดัการ Web client ผา่น Smart manager โดยมีการบริการเป็นแบบ Java applets 
เพื่อจ่ายงานไปยงัเซอร์ฟเวอร์ Client interface applet ทาํหนา้ท่ีติดต่อกบัผูใ้ช ้และดาํเนินการบริการการร้องขอ Manager Applet 
ทาํหนา้ท่ีการเช่ือมต่อเซอร์ฟเวอร์ท่ีมีภาระงานนอ้ยท่ีสุดไปยงัผูใ้ช ้ ซ่ึงผูใ้ชจ้ะไม่รู้วา่เช่ือมต่อกบัเซอร์ฟเวอร์เคร่ืองใด และ 
Manager จะปรับปรุงสถานะของเซอร์ฟเวอร์ 
 
 Client-Side Proxies 

การใชง้าน Proxies หรือ Cache สาํหรับการจดัการในดา้นการจราจรขอ้มูล (Traffic) ซ่ึงอาจมีใชง้านมากบนเวบ็
เซอร์ฟเวอร์ เป็นวิธีการหน่ึงท่ีเคยใชง้านในอดีตจนถึงปัจจุบนั แต่กไ็ม่สามารถจดัการภาระงานไดอ้ยา่งชดัเจน การใชง้านแคช 
เพียงเพื่อลดเวลาในการรับขอ้มูล (Decrease document retrieval latency) ลดจาํนวนขอ้มูลท่ีตอ้งการ จากภายนอกองคก์ร 
(Reduce the amount of data transferred)  ท่ีมีการเรียกใชซ้ํ้ า ทาํใหเ้กิดการลดการใชง้านช่องสญัญาณ (Bandwidth) ทาํใหมี้
ขอ้มูลพร้อมใชง้านไดต้ลอดเวลา (Increased document availability) และทาํใหผู้ใ้ชม้ัน่ใจในระบบการใหบ้ริการ (Retain user 
transparency) 

 

 
รูปท่ี 2 Web client proxy  

 
 DNS-based approach 

DNS (Domain Name Server) หมายถึง การนาํช่ือของโดเมน เวบ็ไซท ์หรือช่ือของโฮส เพือ่เปล่ียนเป็นหมายเลขไอพี 
(IP Address) วธีิการของ DNS-based ใชว้ิธีการหมุนเวยีนหมายเลขไอพีของเซอร์ฟเวอร์ แต่มีช่ือโดเมนเพียงช่ือเดียว [4] 
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รูปท่ี 3 DNS-based approach to load balancing, Source 

 
วิธีการ Round Robin DNS Load Balancing เม่ือการร้องขอ (Request) จากเคร่ืองลูกข่าย เพื่อถามหาหมายเลขไอพีของ 

URL หรือ Domain name จากเคร่ืองบริการดีเอน็เอส (DNS server) เคร่ืองดีเอน็เอสจะตอบหมายเลขไอพีให ้ โดยวิธีการ
หมุนเวียน (Round robin) จากฐานขอ้มูล DNS ไปยงัเคร่ืองขอรับบริการ การติดตั้ง DNS ท่ีประกอบดว้ยเวบ็เซอร์ฟเวอร์จาํนวน 
4 เคร่ืองลงในฐานขอ้มูล แสดงในตารางท่ี 1 
 

www.domain.tld. 60 IN A 158.108.99.11 
www.domain.tld. 60 IN A 158.108.99.12 
www.domain.tld. 60 IN A 158.108.99.13 
www.domain.tld. 60 IN A 158.108.99.14 

ตารางท่ี 1 แสดงฐานขอ้มูลในส่วนของ Address record ใน  BIND 9 
 จากตารางท่ี 1 แสดงการติดตั้งส่วนของ Address record สาํหรับการหมุนเวียนหมายเลขไอพี สาํหรับช่ือเซอร์ฟเวอร์
เพียงช่ือเดียว และจะตอ้งใชส้าํหรับซอฟทแ์วร์ DNS BIND version 9 ส่วนค่าของ Time to Live หรือ TTL เท่ากบั 60 ควรมีค่าท่ี
เหมาะสมหรือตํ่าสุด เพื่อป้องกนัการเกบ็ค่าเดิมคา้งไว ้(Caching) 

 ข้อดขีองวธีินี ้ คือ การติดตั้งและกาํหนดการทาํงานของระบบไดง่้าย ค่าใชจ่้ายไม่สูง หากมีเซอร์ฟเวอร์พร้อม ก็
เพียงแต่ติดตั้งซอฟทแ์วร์เพิ่มเติม 
 ข้อด้อยของวิธีการน้ีคือ DNS จะไม่ทราบวา่เวบ็เซอร์ฟเวอร์ใดท่ีไม่พร้อมใหบ้ริการ หรือเซอร์ฟเวอร์ใดเกิดขดัขอ้ง 
หรือเซอร์ฟเวอร์ใดมีภาระงานมากเกินไป DNS จะทาํการหมุนเวียนหมายเลขไอพีไปตลอดเวลา วิธีการน้ีไม่ใชว้ิธีการของ 
Load balancing เตม็รูปแบบ แต่เป็นการกระจายภาระงาน (Distributed computing) เป็นส่วนใหญ่  
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Dispatcher-based approach 

วิธีการ Dispatcher-based  เป็นวิธีการรวมศูนยก์ารควบคุมการร้องขอ ของเคร่ืองลูกข่าย โดยการจดัลาํดบัการร้องขอ 
และเส้นทางระหวา่งเคร่ืองท่ีร้องขอ และเคร่ืองบริการ ซ่ึงเป็นการทาํงานในลกัษณะท่ีแตกต่างจากสถาปัตยกรรมของ DNS-
based โดยท่ี Dispatcher จะมีหมายเลขไอพีเสมือนเพียงหมายเลขเดียว (Single virtual IP address – IP-SVA) Dispatcher 
กาํหนดใหแ้ต่ละเซอร์ฟเวอร์ใชห้มายเลขไอพีเฉพาะ (Private IP) และใชก้ลไกการหาเส้นทาง โดยการเขียนแพคเก็จใหม่ 
(Packet rewriting) ทั้งแบบ Single-rewriting or Double-rewriting การส่งต่อแพคเกจ็ (Packet forwarding) และการเปล่ียน
ทิศทางของ HTTP (HTTP redirection) สถาปัตยกรรมของ Dispatcher-based ใช ้Algorithms ท่ีง่ายในการเลือกเวบ็เซอร์ฟเวอร์ 
เช่น Round robin และ Server load  

Packet single-rewriting 

ในบางสถาปัตยกรรม ส่วนการกระจายภาระงาน (Dispatcher) จะเปล่ียนเส้นทางแพคเก็จของผูร้้องขอ โดยการเขียน
หมายเลขไอพีใหม่ ซ่ึงจะคลา้ยกลบักลไกของ TCP router เพียงแต่มีหมายเลขไอพีสาธรณะ (Public IP address) เพียงหมายเลข
เดียว ส่วนการกระจายงานจะใชก้ลไกของ Round robin โดยการเขียนหมายเลขไอพีท่ีใชเ้ฉพาะภายใน (Private IP) หรือ 
Network Address Translation (NAT) ของแพคเกจ็ขาเขา้ (Incoming packet) โดยแทนท่ีไอพีดว้ยหมายเลขไอพีของเซอร์ฟเวอร์ 
และเกบ็ไอพีและสถานะของทุกการเช่ือมต่อ (Established TCP connection) ในตารางไอพี เวบ็เซอร์ฟเวอร์จะแทนท่ี Private IP 
ดว้ย IP-SVA ของ Dispatcher ก่อนการส่งแพคเกจ็กลบัไปยงัเคร่ืองท่ีร้องขอ โดยท่ีเคร่ืองร้องขอไม่สนใจการทาํงานของเวบ็
เซอร์ฟเวอร์ 

วิธีการน้ีมีขอ้ดี คือทาํใหมี้ความพร้อมในการใหบ้ริการสูง (High availability) เพราะเม่ือเวบ็เซอร์ฟเวอร์ ไม่สามารถ
ใหบ้ริการได ้หมายเลขของเซอร์ฟเวอร์นั้นจะถูกลบออกจาก Router’s table ซ่ึงเป็นการป้องกนัการเรียกใช ้ และยงัสามารถใช้
งานร่วมกบั DNS-based เพื่อขยายการใชง้านเวบ็เซอร์ฟเวอร์จาก LAN-to-WAN สถาปัตยกรรมของระบบแสดงในรูปท่ี 4 

 

 
รูปท่ี 4 Packet single-rewriting by the dispatcher 
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Packet double-rewriting 

ในวิธีการน้ีจะแตกต่างวิธีการเขียนแพคเกจ็เพียงคร้ังเดียว โดยเม่ือ Client ร้องขอไปยงั IP-SVA ซ่ึงเป็นหมายเลขของ
ตวักระจายงาน ตวักระจายงานจะเลือกเซอร์ฟเวอร์ และเขียนหมายเลขของเวบ็เซอร์ฟเวอร์ท่ีเลือก หลงัจากนั้นกส่็งแพคเกจ็ไป
ยงัปลายทาง เม่ือเวบ็เซอร์ฟเวอร์ตอ้งการตอบรับ เซอร์ฟเวอร์จะเขียนหมายเลขของตวักระจายงาน และส่งแพคเกจ็ไปยงัตวั
กระจายงาน เคร่ืองกระจายงานจะส่งต่อแพคเกจ็ไปยงัผูร้้องขอ สถาปัตยกรรมของ Double-rewriting แสดงในรูปท่ี 5 

ทั้งสองวิธีการของ Dispatcher-based ใชว้ิธีการหรือกลไกการตรวจหาความผดิพลาดของเซอร์ฟเวอร์ ซ่ึงเป็นระบบท่ีมี
ความน่าเช่ือถือไดค่้อนขา้งสูง เรียกไดว้า่เป็น Magicrouter 

Cisco Systems’ LocalDirector ใชว้ิธีการเขียน IP header ของ Client-to-server ในการปรับเปล่ียนเส้นทางของขอ้มูล
ใชน้โยบายเลือกเซอร์ฟเวอร์ท่ีมีจาํนวนของ Active connection นอ้ยท่ีสุด และ Magicrouter ยงัสามารถใชง้าน Round robin, 
random หรือ incremental load algorithm หรือเลือกเซอร์ฟเวอร์ท่ีมีภาระงานนอ้ยท่ีสุด (Lowest-load server based) 

 
รูปท่ี 5 Packet double-rewriting by the dispatcher 

Server-based approach 

วิธีการน้ี ใชก้ลไกของการกระจายงานเป็นสองระดบั คือ ในระดบัของ DNS และในระดบัของเซอร์ฟเวอร์ จากรูปท่ี 6 
Client ร้องขอหมายเลขไอพีของ URL ไปท่ี DNS เม่ือ DNS ทาํการเลือกหมายเลขจากฐานขอ้มูล และ mapping หมายเลขของ 
URL เป็นหมายเลขของเซอร์ฟเวอร์ 1  แลว้ส่งไปยงั Client พร้อมกบัค่าของ TTL เม่ือ Client ไดรั้บหมายเลขของเซอร์ฟเวอร์
แลว้ จะส่งการร้องขอเรียกใชเ้อกสารจากเซอร์ฟเวอร์ 1 เซอร์ฟเวอร์ 1 จะทาํการประมวล และเลือกท่ีจะส่งต่อใหเ้ซอร์ฟเวอร์ 2 
ทาํงานแทน เซอร์ฟเวอร์ 1 จะส่งหมายเลขของเซอร์ฟเวอร์ 2 ไปให ้Client เม่ือ Client ไดรั้บหมายเลขของเซอร์ฟเวอร์ 2 Client 
จะทาํการร้องขอใชเ้อกสารจากเซอร์ฟเวอร์ 2 และเซอร์ฟเวอร์ 2 จะบริการส่งเอกสารกลบัไปให ้ Client วิธีการของ Server-
based มีการปรับเปล่ียนเส้นทาง (Redirection) อยูด่ว้ยกนั 2 แบบ คือ HTTP redirection และ Packet redirection 
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รูปท่ี 6 HTTP redirection by the server 

HTTP Redirection 

การเปล่ียนทิศทางในระดบั HTTP จะเร่ิมจากการท่ี Client ร้องขอบริการจากเวบ็เซอร์ฟเวอร์ ถา้เวบ็เซอร์ฟเวอร์ไม่
ตอบรับการบริการ แต่ตอ้งการใหเ้วบ็เซอร์ฟเวอร์เคร่ืองอ่ืนทาํงานแทน เวบ็เซอร์ฟเวอร์เคร่ืองแรกจะตอบ URL ของเวบ็
เซอร์ฟเวอร์เคร่ืองอ่ืนใหก้บั Client เม่ือ Client ไดรั้บ จะร้องขอบริการไปยงัเวบ็เซอร์ฟเวอร์เคร่ืองโดยตรง สถาปัตยกรรมของ
ระบบ แสดงในรูปท่ี 7 
 

 
รูปท่ี 7  HTTP redirection 
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Packet Redirection 

การเปล่ียนทิศทางในระดบัแพคเกจ็ จะแตกต่างจากแบบ HTTP คือ หากเซอร์ฟเวอร์ไดรั้บการร้องขอบริการจาก 
เคร่ืองท่ีร้องขอ แลว้เซอร์ฟเวอร์ไม่ทาํงานเอง แต่ตอ้งการใหเ้ซอร์ฟเวอร์อ่ืนทาํงานแทน เซอร์ฟเวอร์เคร่ืองแรกจะเขียน
หมายเลขของแพคเกจ็ใหม่ ซ่ึงเป็นหมายเลขของเซอร์ฟเวอร์อ่ืน แลว้ส่งต่อแพคเกจ็นั้นไปยงัเซอร์ฟเวอร์ท่ีตอ้งการ เวบ็
เซอร์ฟเวอร์เคร่ืองแรกจะทาํงานเสมือน Dispatcher ท่ีเปล่ียนทิศทางแพคเกจ็ของเคร่ืองท่ีร้องขอ สถาปัตยกรรมของระบบ 
แสดงในรูปท่ี 8 

 

 
รูปท่ี 8 Packet redirection 

 
สรุป 
แบบ Client-based approach จะลดภาระงานของเวบ็เซอร์ฟเวอร์โดยการท่ี กาํหนดภาระงานดา้นการหาเส้นทางใหท้าํงานดา้น 
Client แต่มีขอ้จาํกดัดา้นการใชป้ระโยชอ่ื์น เพราะตอ้งต่ืนตวัในการหาเส้นทาง ของเวบ็เซอร์ฟเวอร์ท่ีมีการกระจายอยู่
หลากหลายแบบ DNS-based approach เป็นวิธีการท่ีสามารถลดการเป็นคอขวด ของช่องสญัญาณ (Bottlenecks) สามารถขยาย
ขนาดและใชไ้ดใ้นการกระจายเวบ็เซอร์ฟเวอร์จาก LAN-to-WAN สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได ้ ดว้ยการปรับค่าของ 
Time to Live (TTL) ท่ีเหมาะสม และสามารถควบคุมไดบ้างส่วนเท่านั้น 
แบบ Dispatcher-based approach เป็นวิธีการท่ีใชง้านชุดกระจายภาระงาน Dispatcher ติดตั้งขวางไวร้ะหวา่งอินเทอร์เน็ต กบั
อินทราเน็ต ในบางคร้ังอาจเกิด Bottlenecks เม่ือมีการจราจรขอ้มูล (Traffics) หรือการร้องขอเป็นปริมาณมาก การควบคุม หรือ
การจดัการเพียงจุดเดียวจะทาํใหร้ะบบล่ม (System Failure) หากชุดการกระจายภาระงานเกิดขดัขอ้ง ประสิทธิภาพของระบบ
อาจลดลงไดใ้นส่วนของการเขียนแพคเกจ็ใหม่ (Packet rewriting) แบบ Server-based approach เป็นวิธีการกระจายชุดของ
ตารางเวลา (Scheduler) ท่ีสามารถป้องกนัความผดิพลาด เพียงจุดเดียว (Single of Failure) แต่อาจทาํใหเ้วลาแฝงในการเขา้ถึง
ขอ้มูลเพิ่มข้ึน (Increase time latency) ในแบบของ HTTP redirection และการเกิดคอขวดของเส้นทางขอ้มูล สามารถขยาย
ขนาดของระบบได ้สามารถควบคุมระบบไดดี้เท่ากบัแบบ Dispatcher  
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Distributed Computing 

 เป็นการกระจายการทาํงาน process ไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนๆ ไดโ้ดยผา่นทาง Fast-Ethernet หรือเพื่อเป็น
การใช ้resource ต่างๆ ร่วมกนัเพื่อใหท้าํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการทาํ distributed computing จะแบ่งไดอ้อกเป็น 2 
ส่วนคือการทาํ multiprocessor กบั  multi-computer 
 Multiprocessor คือเป็นการนาํเอา processor หลายๆตวัมาทาํงานร่วมกนัภายในเคร่ือง computer เพียงเคร่ืองเดียวโดย
ท่ี cpu แต่ละตวัสามารถท่ีจะทาํงานต่าง process กนัไดห้รือทาํงานคนละ thread กนักไ็ด ้
 Multi-computer คือการนาํเอาเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลายๆ เคร่ืองมาต่อเขา้ไวด้ว้ยกนัโดยผา่นทางระบบ network ซ่ึง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีนาํมาต่อกนันั้นอาจจะเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นชนิดเดียวกนัหรือต่างชนิดกนักไ็ด ้โดยทุกเคร่ืองนั้นจะ
ต่อกนัเป็นแบบ parallel เพื่อช่วยในการทาํงาน process เดียวกนั 
 

• Clustering Computing 
การทาํ clustering computing เป็นการนาํเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลายๆ เคร่ืองมาทาํงานร่วมกนัโดยท่ีเม่ือแต่ละเคร่ืองมี
ความผดิปกติในการทาํงานกจ็ะไม่ทาํใหเ้คร่ืองอ่ืนตอ้งหยดุการทาํงานไปดว้ย ซ่ึงการทาํ cluster นั้นจะต่อกนัดว้ย
ระบบ LAN ท่ีมีความเร็วสูง ซ่ึงการทาํ clustering นั้นจะเป็นการเพิ่มประสิทธภาพในการทาํ process เพื่อใหเ้กิดความ 
reliable มากกวา่ท่ีจะทาํบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงเท่านั้น 
 Cluster categorizations 

 High-Availability clusters เป็นการทาํ cluster เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรัน service ต่างๆซ่ึง
จุดประสงคข์องการทาํ cluster แบบน้ีคือเพื่อใหเ้กิดการ redundant เม่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีรัน process 
เคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงเกิดเสียข้ึนมา 

 High-Performance Clusters 
เป็นการทาํ cluster เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานของแต่ละ node ท่ีทาํงานผา่นระบบเครือข่ายโดย
แต่ละเคร่ืองมีความแตกต่างทางดา้นชนิดของ cpu และส่วนประกอบต่างๆ ของเคร่ือง โดยการทาํ 
cluster ชนิดน้ีจะใชง้านทางดา้นวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ 

• Grid Computing 
การทาํ grid computing กเ็หมือนกบัการทาํ clustering computing เพียงแต่การทาํงานของ grid computing จะกระทาํ

ผา่นระบบ WAN ซ่ึงเม่ือเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงเสีย เคร่ืองอ่ืนๆ ยงัสามารถทาํงานต่อไปได ้( multi-point of failure) ซ่ึงเม่ือเคร่ือง
ใดเคร่ืองหน่ึงมีการอพัเกรดเคร่ืองจะไม่มีผลกระทบต่อการทาํงานเคร่ืองอ่ืนๆ 
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Load Balance System 

 คือการจดักลุ่มของคอมพิวเตอร์หลายๆตวัเพือ่แบ่งงานกนั หรือกระจาย load การใชง้านของ user ไปยงัคอมพิวเตอร์
ภายในกลุ่ม เพื่อใหส้ามารถรับจาํนวน user ท่ีเขา้มาใชง้านไดม้ากข้ึน หรือสามารถรับงานท่ีเขา้มาไดม้ากข้ึน นอกจากนั้นยงัมี
คุณสมบติัของ Fail Over คือหากมีคอมพิวเตอร์ภายในกลุ่มไม่สามารถทาํงานได ้เช่น Down อยู ่หรือไม่สามารถรับงานหรือ
userเพิ่มไดเ้น่ืองจาก resource ท่ีใชท้าํงานไม่พอ ตวั Load Balancer ท่ีเป็นตวัแจก load ใหค้อมพิวเตอร์ภายในกลุ่มกจ็ะส่ง load 
ไปยงัคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนๆแทน จนกวา่คอมพิวเตอร์เคร่ืองนั้นจะกลบัมาใชง้านไดใ้หม่ 
 
การทาํงานของ Load Balancer น้ันมี 3 ลกัษณะด้วยกนัได้แก่ 
1. Round-robin เป็นการส่ง traffic ไปยงั Server ภายในกลุ่มวนไปเร่ือยๆ 
2. Sticky เป็นการส่ง traffic โดยยดึติดกบั Session ท่ี user เคยเขา้ไปใชง้าน เช่น ถา้ user เคยเขา้ไปใชใ้น server ท่ี 1 ภายในกลุ่ม 
traffic ของ user คนนั้นกจ็ะถูกส่งไปยงั server 1 เท่านั้น 
3. Work load เป็นการส่ง traffic โดยดูท่ี performance ของ server ภายในกลุ่มเป็นสาํคญั เช่นหาก server 1 มีงานมากกวา่ server 
2 ตวั load balancer กจ็ะส่ง traffic ไปยงั server 2 
 
การทาํ Cluster Load Balance คือการผสมผสานการทาํงานทั้งสองลกัษณะเขา้ดว้ยกนั แต่หากจะเลือกใชก้ารทาํงานแบบน้ี
แลว้ การใช ้Load Balance แบบ Sticky กจ็ะไม่มีความหมายไป เน่ืองจาก ทุกๆ Server ภายในกลุ่มเป็น Cluster กนัอยูแ่ลว้ 
ดงันั้นจึงไม่มีเหตุผลใดท่ีจะส่ง Traffic ไปใหเ้คร่ืองเดิมเสมออีก ควรจะทาํ Load Balance แบบ Round-robin หรือ Work load 
แทน 
 
อยา่งไรกดี็การทาํ Cluster ไม่จาํเป็นตอ้งพ่ึง Feature ของ Server เป็นหลกั แต่เราสามารถ Develop ตวั Application ใหเ้ป็น 
Cluster เองได ้โดยไม่ตอ้งพ่ึง Feature ของ Server เช่น การใชห้ลกัการของ File Sharing หรือ Database เขา้มาช่วยกส็ามารถ
ทาํงานไดเ้หมือนกนั เช่นเดียวกบัการทาํ Load Balance เราไม่จาํเป็นตอ้งหา Hardware หรือ Software พิเศษท่ีจะทาํหนา้ท่ีเป็น 
Load Balancer แต่เราสามารถเขียน Application เพื่อทาํการกระจาย Traffic ไปยงั Server ต่างๆไดเ้หมือนกนั โดยใชห้ลกัการ
ของ Redirection เป็นตน้ 
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Proxy Technology 

Proxy Server หรืออาจเรียกกนัวา่ Cache เป็นอุปกรณ์เครือข่ายชนิดหน่ึง ซ่ึงจะทาํการเกบ็ขอ้มูลของหนา้เวบ็เพจต่าง 
ๆ ท่ีเราเรียกมาดูนัน่เอง โดยจะทาํหนา้ท่ีเป็นเสมือน ท่ีเกบ็ขอ้มูลหนา้เวบ็เพจ ท่ีมีผูเ้คยเรียกดูหนา้เวบ็นั้นไวใ้นระบบของ server 
และเม่ือมีผูอ่ื้น เรียกดูขอ้มูลท่ีเป็นหนา้เวบ็เพจ ตวัเดียวกนักบัท่ีเคยมีเกบ็ไวแ้ลว้ กไ็ม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งไปเรียกอ่านขอ้มูลมาจาก 
server ตวัตน้ฉบบัจริง ๆ กไ็ด ้เพียงแค่คน้หา ขอ้มูลเวบ็เพจนั้นจาก proxy ก่อน ซ่ึงถา้หากหาพบหรือมีผูอ่ื้นเคยเรียกอ่านแลว้ 
ระบบ proxy server กส็ามารถส่งขอ้มูลนั้น มาใหเ้ราไดดู้ไดท้นัที ซ่ึงวิธีน้ี จะทาํใหเ้ราสามารถเรียกดูขอ้มูลไดเ้ร็วกวา่การเรียก 
มาจากเวบ็ไซตต์น้ฉบบัจริง ๆ แต่ขอ้เสีย ของการตั้งใช ้proxy server กอ็าจจะมีบา้งเหมือนกนัคือ ขอ้มูลท่ีมีการ update เร็ว ๆ 
เช่นพวกเวบ็บอร์ดต่าง ๆ อาจจะไม่มีการ update ตามไดท้นั เพราะเราจะไดข้อ้มูลท่ีมาจาก proxy ไม่ใช่มาจากตน้ฉบบัหรือ
แหล่งกาํเนิดจริง ๆ ในกรณีเช่นน้ี อาจจะทาํการ แกไ้ขเบ้ืองตน้ ไดโ้ดย การกดปุ่ม Ctrl พร้อม ๆ กบัการใชเ้มาส์คลิกท่ีปุ่ม 
Refresh จะเป็นการร้องขอ ขอ้มูล หนา้เวบ็เพจนั้น ๆ ใหม่จาก server ตน้ฉบบัไดค้รับ  
 
         หลกัการทาํงานของ Proxy Server  
         เม่ือมีผูใ้ชบ้ริการทาํการเรียกขอ้มูลของ Web Site โดยผา่น Proxy Server ในคร้ังแรก Proxy Server จะทาํการตรวจสอบวา่ 
มีขอ้มูลของ Web Site นั้นมีอยูห่รือไม่ หากพบวา่ไม่มีขอ้มูล Proxy Server จะทาํการเรียกขอ้มูลนั้นจาก Web Site แลว้เกบ็ไว้
ในเคร่ือง และเม่ือมีผูใ้ชบ้ริการทาํการเรียก Web Site น้ีอีกคร้ัง Proxy Sever จะทาํการส่งขอ้มูลไปยงัเคร่ือง ของผูใ้ชบ้ริการ
ทนัที ในกรณีท่ี Web Site มีการ update ขอ้มูล Proxy Server จะทาํ การตรวจสอบขอ้มูลท่ีมีอยูว่า่ Update หรือไม่ และจะทาํการ 
Update ขอ้มูลใหม่ทนัที ในกรณีท่ีมีผูเ้รียกใชบ้ริการกจ็ะไดข้อ้มูลท่ี Update อยูเ่สมอ  
 
         ประโยชน์ของการใช้ Proxy  
         ผูใ้ชบ้ริการสามารถเรียกดูขอ้มูลจาก Web Site ต่าง ๆ ไดร้วดเร็วข้ึน และช่วยประหยดัเวลาในการใชง้านอินเทอร์เน็ต 
ทั้งน้ีกเ็พราะ Proxy Server กจ็ะสามารถใชข้อ้มูลท่ีเกบ็ไวจ้ากการร้องขอของผูใ้ชร้ายแรกมาส่งใหแ้ก่ผูใ้ชร้ายอ่ืน ๆ ไดเ้ลยโดย
ไม่จาํเป็นตอ้งทาํการร้องขอไปยงั Web Server อีกคร้ัง ทาํใหส้ามารถประหยดัไดท้ั้งเวลา และ Bandwidth ของเครือข่าย  
นอกจากน้ี ยงัไดข้อ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง และ ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา  

          นอกจากน้ี proxy ยงัเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของ Security ของผูใ้ชด้ว้ย. ตามปกติแลว้ถา้ user ท่ีมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบั 
internet บา้ง ก็คงจะเคยไดย้นิหรือรู้จกัคาํวา่ IP Address มาบา้ง Computer ท่ีอยูบ่น Network (ท่ีใช ้Protocol TCP/IP) หรือบน 
internet จะมี IP Address เอาไวเ้พื่อเป็นการบอกท่ีอยูข่องเคร่ือง Computer แต่ละเคร่ืองบน Network นั้นๆ หรือ บน Internet. 
ในบางคร้ังเวลาท่ีเราเปิด Web Browser แลว้ไปยงั website ต่างๆนั้น พวก website เหล่าน้ีจะเกบ็ขอ้มูลหลายๆอยา่ง ของผูท่ี้เขา้
มาเยีย่มชม website โดยส่วนมากเกบ็ log เป็น file ไวด้ว้ยความสามารถของตวั web server เองท่ีมีอยูแ่ลว้หรือ Script ต่างๆ. 
ขอ้มูลหลายๆอยา่งท่ีพดูมานั้นหน่ึงในนั้นกมี็ IP Address รวมอยูด่ว้ย... ในบางคร้ังตวั Proxy Server สามารถช่วย ปิดบงั ขอ้มูล
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         อีกประการหน่ึง proxy ยงัมีคุณสมบติัในดา้นการจาํกดัสิทธิท่ีจะเขา้ถึงเวบ็ไซตบ์างแห่งท่ีมีเน้ือหาไม่สมควรเขา้ชม จาํกดั
จาํนวนยสูเซอร์ หรือกาํหนดขอ้จาํกดัอ่ืน ๆ ท่ีอาจทาํใหส้ิ้นเปลืองค่าใชจ่้ายไปโดยไม่ก่อใหเ้กิดประโยชน ์คุณสมบติัเช่นน้ีลาํพงั
อินเตอร์เน็ตเกตเวยค์งยงัไม่เพยีงพอ จึงจะตอ้งอาศยัพร๊อกซ่ีเซิร์ฟเวอร์ ( Proxy Server ) เขา้มาช่วยเสริมอีกแรงหน่ึง 
 

โปรแกรม Squid เป็น Proxy Server เวอร์ชนัท่ีสามารถรันบน Windows ไดช่ื้อวา่ SquidNTท่ีมีคุณสมบติัในการจาํกดั 
ควบคุมการแอกเซสเขา้สู่เวบ็ไซตภ์ายนอกองคก์รไดเ้ป็นอยา่งดีและมีประสิทธิภาพ ท่ีเรียกวา่ Access Control List ( ACL ) ซ่ึง
เป็นการนิยามช่ือลิสตข้ึ์นแทนคุณสมบติัของส่ิงท่ีตอ้งการอา้งอิง จากนั้นจึงตั้งขอ้กาํหนดลงไปวา่ตอ้งการใหลิ้สตน์ั้นสามารถ
แอกเซสผา่นพร๊อกซ่ีไดห้รือไม่ ดงันั้นการท่ีเสริมการทาํงานของอินเตอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ดว้ย Squid Proxy Server จึงเป็นการ
ควบคุมการเขา้สู่อินเตอร์เน็ตของผูใ้ชง้านในองคก์รไดต้ามตอ้งการ และยงัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใหแ้ก่ระบบอีกดว้ยเพราะ 
Squid จะมีคุณสมบติัเป็น HTTP Object cache ท่ีช่วยเกบ็ขอ้มูลจากเวบ็ไซตภ์ายนอกไวใ้นหน่วยความจาํ ( RAM และฮาร์ดดิสก ์
) ของตวัเซิร์ฟเวอร์เองอีกดว้ย ช่วยใหก้ารเรียกเวบ็ไซตท่ี์เคยเขา้ถึงมาก่อนทาํไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน เน่ืองจากมีขอ้มูลบางส่วนของเวบ็
เพจท่ี ยงัคงอยูใ่นแคช
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DNS Server บน windows 2003 server 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

DNS Server  มีหน้าทีห่รือลกัษณะการใช้งานอยู่ 2 ประเภทคอื  

1. เป็นอุปกรณ์ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแปลช่ือ host หรือช่ือโดเมนใหเ้ป็น IP Address (หรือกลบักนั)  ซ่ึง DNS Server ประเภท
น้ีไม่ตอ้งมีการคอนฟิกเพิ่มเติมแต่ประการใด  แค่ติดตั้งโปรแกรม DNS กส็ามารถทาํงานไดแ้ลว้  

2. เป็นอุปกรณ์ท่ีทาํหนา้ท่ีเกบ็ขอ้มูลของโดเมนท่ีไดจ้ดทะเบียน  DNS Server ประเภทน้ีตอ้งมีการเซ็ตเพิ่มเติมครับ ซ่ึง
หลกัการของจดทะเบียนโดเมน  เม่ือเราจดทะเบียนโดเมนแลว้  เราตอ้งมีการแจง้ไปท่ีฐานขอ้มูลกลางของโลก (Internic) 
วา่โดเมนของเรานั้นมี DNS Server ตวัไหนเป็นตวัเกบ็ค่าขอ้มูลต่าง ๆ ของโดเมนเอาไว ้ ขอ้มูลท่ีวา่กเ็ช่นช่ือ host ต่าง ๆ 
เป็นตน้  ยกตวัอยา่งเช่นถา้เราจดทะเบียนโดเมนช่ือ itwizard.info ซ่ึง DNS Server ท่ีทาํหนา้ท่ีเกบ็ขอ้มูลของโดเมนคือ 
ns1.itwizard.info และ ns2.itwizard.info (ตรวจเช็คไดจ้าก www.internic.com ซ่ึงช่ือ name server  พวกน้ีตอ้งแจง้ไปท่ี 
internic ดว้ยวา่มี ip address เป็นอะไร  คนท่ีเคยจดทะเบียนโดเมนแลว้รู้ดี)  ตวัอยา่งเช่นเม่ือมีคนเรียกใชง้าน 
www.itwizard.info  หรือ mail.itwizard.info ถา้ตวั DNS ตวัใกลเ้คียงไม่มีขอ้มูลของช่ือโดเมนดงักล่าวอยูใ่นแคช ตวั 
DNS Server ใกลเ้คียงกจ็ะถามไปท่ีตวั Server ของ Internic แลว้ Server ของ Internic กจ็ะบอกมาวา่โดเมนท่ีกาํลงั
สอบถามอยูน่ั้น DNS Server ตวัไหนเป็นตวัรับผดิชอบเกบ็ขอ้มูล  นัน่คือจะบอกวา่เป็น ns1.itzard.info และ 
ns2.itwizard.info นัน่เอง  จากนั้น Server ทั้งสองน้ีกจ็ะเป็นตวับอกวา่ค่าจริง ๆ ของ www.itwizard.info หรือ 
mail.itwizard.info มีค่า IP address เป็นอะไร  
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รูปแบบของ DNS Server  
DNS Server แบ่งไดเ้ป็น 2 แบบคือ  

 - Primary zone จะเป็น Server ท่ีเกบ็ฐานขอ้มูลหลกัของโดเมน  การเซ็ตอพั DNS ชนิดน้ีจะตอ้งมีการเพ่ิมช่ือ Host ต่าง ๆ 
เขา้ไปเองทั้งหมด  

 - Secondary zone อาจจะเรียกวา่เป็น Slave ซ่ึงการเซ็ตอพั Server ชนิดน้ีไม่ตอ้งมีการเพ่ิมช่ือ Host ต่าง ๆ เขา้ไป
เอง  เพียงแต่ในขั้นตอนของการเซ็ตอพั จะมีการอา้งอิงถึงเคร่ืองท่ีเป็น Primary Zone หลงัจากนั้นกจ็ะทาํการสาํเนาไฟล์
ทั้งหมดมาจากเคร่ืองท่ีเป็น Primary ซ่ึงจะมีช่ือ Host ต่าง ๆ เขา้มาเอง  

รูปแบบย่อยของแต่ละแบบ 
จากรูปแบบทั้งสองดงัท่ีไดก้ล่าวมา ในแต่ละแบบนั้นสามารถแบ่งยอ่ยเป็นอีก 2 แบบคือ :  

 - Forward lookup zone เป็น DNS Sever ท่ีทาํหนา้ท่ีแปลงช่ือโฮสตห์รือช่ือโดเมนไปเป็น IP Address  
 - Reverse lookup zone เป็น DNS Server ท่ีทาํหนา้งท่ีแปลง IP Address เป็นช่ือ Host หรือช่ือโดเมน  

การเซ็ต DNS Server เป็น Secondary Zone (อาจจเรียกว่า Slave) 
ในท่ีน้ีจะขอยกตวัอยา่งการการเซ็ตแบบ Secondary zone ก่อน ซ่ึงมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

1. เลือกเมนู All Programs -- > Administrative Tools --> DNS  

 



 

 

                                                              กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร   18 

http://www.mict4u.net 

โครงการอบรมเพื่อการส่งเสริมและพฒันาการใช ้ICT 
ณ ศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน 

2. แลว้จะไดด้งัรูป 

 

3. ใหค้ลิกท่ีเมาส์ขวาท่ีช่ือเคร่ืองแลว้เลือกเมนู New Zone ดงัรูป 
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4. เม่ือไดด้งัรูป ใหค้ลิกปุ่ม Next 

 

5.  เม่ือไดด้งัรูป ใหเ้ลือก Secondary zone แลว้คลิกปุ่ม Next 
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6. เม่ือไดด้งัรูป ใหเ้ลือก Forward lookup zone แลว้คลิกปุ่ม Next 

 

7. เม่ือไดด้งัรูป ใหป้้อนช่ือโดเมนท่ีตอ้งการจะเซ็ตและตอ้งมีโดเมนท่ีมีอยูจ่ริง (หมายถึงมีการเซ็ต Primary Server เรียบร้อยแลว้) 
ซ่ึงในท่ีน้ีผูเ้ขียนของยกตวัอยา่งโดเมนของโรงเรียนหน่ึงแลว้คลิกปุ่ม Next 

 



 

 

                                                              กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร   21 

http://www.mict4u.net 

โครงการอบรมเพื่อการส่งเสริมและพฒันาการใช ้ICT 
ณ ศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน 

8.  เม่ือไดด้งัรูป ใหป้้อน IP Address ของ DNS Server ท่ีเป็น Primary Server แลว้คลิกปุ่ม Add 

 

9.  เม่ือไดด้งัรูปใหค้ลิกปุ่ม Next 
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10.  เม่ือไดด้งัรูป ใหค้ลิกปุ่ม Finish 

 

11. จากนั้น Server ท่ีเรากาํลงัเซ็ตอยูจ่ะไปดึงไฟลข์อ้มูลมาจาก Primary Server แลว้จะมีช่ือ host ต่าง ๆ ปรากฏดงัรูป 
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12. ในกรณีท่ีไม่สามารถดึงไฟลจ์าก Primary Server ได ้อาจตอ้งทาํการ Transfer from Master ดงัรูป 

 

แต่ถา้ยงัไม่สามารถดึงไดอี้กกอ็าจจะมีปัญหาในการเช่ือมต่อหรือไม่กเ็คร่ืองท่ีเป็น Primary อาจจะไม่อนุญาตใหมี้การ Transfer 

การเซ็ต DNS Server เป็น Primary Zone (Primary Server) 
ในท่ีน้ีสมมุติวา่เราตอ้งการจะเซ็ต DNS ใหเ้ป็นของโดเมนท่ีช่ือ mydomain.com  และมีช่ือ host และ IP Address ต่าง ๆ เป็นดงัน้ี  
** หมายเหตุ เน่ืองจากเป็นการทดลอง จึงขอใชเ้ป็น Private IP 
  

ช่ือ host IP Address 

ns1.mydomain.com 192.168.1.11 

ns2.mydomain.com  192.168.1.12 

mail.mydomain.com  194.168.1.13 

www.mydomain.com 192.168.1.14 
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ขั้นตอนการเซ็ตมีดงัต่อไปนี ้

1. เม่ืออยูใ่นหวัขอ้ New Zone ดงัรูป ใหเ้ลือกเป็น Primary zone แลว้คลิก Next  

 

2. เม่ือไดด้งัรูป ใหเ้ลือกรายการ Forward lookup zone แลว้คลิกปุ่ม Next 
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3. ใหป้้อนช่ือโดเมนดงัรูป แลว้คลิกปุ่ม Next 

 

4. ในรูป เป็นช่ือของ zone file ในท่ีน้ีขอใชช่ื้อท่ีเป็น default แลว้ใหค้ลิกปุ่ม Next 
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5. ในรูปน้ี เลือก Do not allow dynamic update แลว้คลิกปุ่ม Next 

 

6. ใหค้ลิกปุ่ม Finish ตามรูป 
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7. จากนั้นจะมีช่ือโดเมนปรากฏข้ึนมาดงัรูป 

 

8. ขั้นตอนต่อไป เพิ่ม host เขา้ไป โดยใหค้ลิกเมาส์ขวาท่ีช่ือโดเมน แลว้เลือกเมนู New Host ดงัรูป 
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9. ใหป้้อนช่ือ host และ IP Address เขา้ไปดงัรูป แลว้คลิกปุ่ม Add Host   สาํหรับ check box ท่ีเป็น Create associatied pointer 
(PTR) record จะใชใ้นกรณีท่ีเราทาํ Reverse Zone ดว้ย แต่ในท่ีน้ีเราไม่ไดท้าํ จึงม่จาํเป็นตอ้งเลือก 

 

10. เม่ือมีการ Add Host แลว้จะมีรายงานดงัรูป 
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11. จากนั้นใหท้าํการ Add Host ท่ีเหลือใหค้รบตามตวัอยา่งท่ีกล่าวมา และเม่ือ Add Host ครบแลว้กจ็ะไดผ้ลลพัทด์งัรูป 

 

12. ในส่วนของ Mail นั้นนอกจากท่ีได ้Add Host ไวแ้ลว้ใหท้าํการเพิ่มในส่วนของ Mail Exchanger ดว้ย  โดยใหเ้ลือกเมนู New 
Mail Exchanger (MX) แลว้จะไดด้งัรูป จากนั้นใหค้ลิกปุ่ม Browse เพื่อ Browseหา host ท่ีช่ือ mail ตามท่ีได ้Add ไวแ้ลว้ 
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13. เม่ือทาํการ Browse กจ็ะเจอ host ท่ีได ้Add ไวด้งัรูป ใหเ้ลือกช่ือท่ีเป็น mail แลว้คลิกปุ่ม OK 

 

14. จะเห็นวา่มี Priority ของ mail อยูด่ว้ย  ในท่ีน้ีขอใหใ้ชค่้า default ท่ีมีอยูคื่อ 10 แลว้คลิกปุ่ม OK 

 



 

 

                                                              กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร   31 

http://www.mict4u.net 

โครงการอบรมเพื่อการส่งเสริมและพฒันาการใช ้ICT 
ณ ศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชน 

15. จากนั้นจะไดผ้ลลพัทด์งัรูป ซ่ึงจะเห็นวา่มีค่าของ Mail Exchanger อยูด่ว้ยแลว้ 

 

16. การทดสอบการทาํงานของ DNS Server สามารถทดสอบไดด้ว้ยการรันคาํสัง่ nslookup แลว้ใหป้้อนช่ือ host ต่าง ๆ เขา้ไปดงั
รูป 
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การใช้งาน VPN โดยใช้ Windows Server 

Virtual Private Network หมายถึงการนาํเอาทราฟฟิกขอ้มูลของเครือข่ายท่ีเป็น Private ไปขนส่งบนเครือข่ายสาธารณะ 
(Public Network) ในลกัษณะท่ีมีระบบป้องกนัความปลอดภยัมากข้ึนดว้ยการเขา้รหสัขอ้มูลก่อนท่ีจะส่งไปเน็ตเวิร์กทุกคร้ัง  และ
ท่ีปลายทางกจ็ะถอดรหสัก่อนนาํขอ้มูลไปใชง้าน  เน่ืองจากขอ้มูลท่ีส่งผา่นไปในเครือข่ายสาธารณะเป็นขอ้มูลท่ีถูกห่อหุม้ดว้ย
การเขา้รหสัอีกชั้นหน่ึงเพราะฉะนั้นเรามกัเรียกการเช่ือมต่อผา่น VPN วา่การสร้าง Tunneling   

ตวัอย่างรูปแบบการใช้งาน 

รูปแบบที่ 1 การใช้งานแบบ Private-Public-Private 
มีหลายองคก์รท่ีไดใ้ชง้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมากกวา่หน่ึง Site (สาขา) นัน่กห็มายถึงวา่แต่ละสาขาสามารถใชง้าน

หรือออกไปสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  และแต่ละสาขากส็ามารถติดต่อส่ือสารระหวา่งสาขาถึงกนัได ้ แต่ขอ้มูลท่ีรับส่งกนัได้
ระหวา่งสาขานั้นไม่มีความปลอดภยัเพราะเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่ไดเ้ป็นเส้นทางขนส่งขอ้มูลเฉพาะส่วนตวัหรือเฉพาะส่วน
หน่วยงานของเราเอง (Private Network) ฉะนั้นจึงไดมี้การทาํระบบ VPN ข้ึนเพื่อปกป้องขอ้มูลใหมี้ความปลอดภยัมากข้ึน   ดงั
ตวัอยา่งรูป 

 

จากรูป เป็นตวัอยา่งของการใชง้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจาํนวน 2 สาขา โดยสองสาขาน้ีตอ้งการท่ีจะรับส่งขอ้มูลถึงกนั
ใหมี้ความปลอดภยั  ดว้ยการสร้างท่อขอ้มูลพิเศษ (Tunnel) ไปบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อไม่ใหผู้อ่ื้นท่ีไม่เก่ียวขอ้งมาล่วงรู้
ขอ้มูลท่ีรับส่งกนัได ้
 
ต้องทาํ VPN ทีอุ่ปกรณ์ตวัไหน 
จากรูป สามารถจะพิจารณาไดว้า่การทาํ VPN จะตอ้งทาํท่ีตวั Router นัน่คือเราเตอร์ทั้งสองจะตอ้งสร้าง tunnel ถึงกนั แต่ถา้เรา
เตอร์ท่ีใชง้านไม่สามารถทาํ VPN ไดก้อ็าจจะตอ้งซ้ืออุปกรณ์ VPN มาเพ่ิม ดงัรูป 
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ทีเ่คร่ือง Client ต้องตดิตั้งโปรแกรมเพิม่เตมิหรือไม่ 
การใชง้าน VPN ของเคร่ือง Client มี 2 รูปแบบคือ 
1. การใช้งานผ่านโปรแกรม VPN Client ซ่ึงตอ้งมีการติดตั้งโปรแกรม VPN Client เพิ่มเติมท่ีเคร่ือง Client ดว้ย  ซ่ึงปกติ
โปรแกรม VPN Client จะมีมาแลว้กบั Windows OS แต่ตอ้งมีการเซ็ตเพิ่มเติม  ซ่ึงโปรแกรม VPN Client ท่ีนิยมกนัจะมี 2 แบบ 

เคร่ือง 

อมต่อก่อนจะใชง้านทุกคร้ัง 
 
2. การใช้

คือแบบ PPTP กบั IPSec  

Windows OS จะเป็นแบบ PPTP ซ่ึงจะปลอดภยักนอ้ยกวา่แบบ IPSec จะเลือกใชแ้บบไหนก็ตอ้งใหส้มัพนัธ์กบั
VPN Server  การใชง้านแบบน้ีมีขอ้ดีคือ Tunnel จะถูกสร้างตั้งแต่เคร่ือง Client เลย (มีความปลอดภยักวา่) แต่กมี็ขอ้เสียคือตอ้งมี
ขั้นตอนในการสร้างการเช่ื

งานโดยไม่ต้องมีการตดิตั้งโปรแกรม VPN Client อาจจะเรียกวา่แบบ Transparent แบบน้ีจะมีขอ้ดีคือไม่ตอ้งมีความ
ยุง่ยากในการสร้างการเช่ือมต่อตั้งแต่เคร่ือง Client นัน่คือ Tunnel จะถูกสร้างตั้งตาํแหน่งของ VPN Device เป็นตน้ไป 
หมายเหตุ สาํหรับตวัอยา่งน้ี  จะใชเ้ป็นแบบท่ีมีการติดต้
ใ

 
การทาํ VPN โดยใช้ Windows Server 
เราสามารถใช ้Windo

งัโปรแกรม VPN Client เพราะการใชง้านกบั Windows VPN Server ตอ้ง
ชผ้า่น VPN Client  

ws Server มาประยกุตใ์ชง้านทาํเป็น VPN Sever ได ้นัน่คือ เราสามารถจะแทน VPN Device ดว้ย Windows 
Server ซ่ึงพบวา่ Windows 2000 Server และ Windows 2003 Server สามารถทาํเป็น VPN Server ได ้ ฉะนั้นกจ็ะไดเ้ป็นอีก
รูปแบบ ูป ดงัร

   

การทาํ VPN บน Windows 2003 Server 
จากรูป  กาํหนดให ้IP ของ LAN A และ LAN B เป็น Private IP ฉะนั้นการท่ีจะใหเ้ครือข่ายทั้งสองสาขาน้ีใชง้านอินเตอร์เน็ตได้
กต็อ้งมีการทาํ NAT ซ่ึงสามารถทาํไดท่ี้ VPN Server (Windows 2003 Server สามารถทาํ NAT ได)้  
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ส่วนการใชง้านในรูปแบบของ VPN นัน่คื
เช่ือมต่อ (Connection) ไปยงั VPN Server B ซ่ึงขั้นตอนการสร้างการเช่ือมต่อจะมีการถามยสูเซอร์เนมและพาสเวอร์ด ซ่ึงถา้
ถูกตอ้ง ตวั VPN Server  B กจ็ะจ่าย IP (IP ท่ีอยูใ่นกลุ่มของ LAN B) มาให ้พร้อมกบัการสร้าง Tunne
S
ได ้
ส่วนการใชง้านจาก LAN B มายงั LAN A กเ็ป็นแบบเดียวกนักบัท่ีกล่าวมา 
 
** มีขอ้แมอ้ยูว่า่ LAN A จะสามารถสร้างการเช่ือมต่อ (VPN  Connection) ไปยงั VPN Server B ไดก้ต่็อเม่ือเคร่ืองใน LAN A 
สาม
LAN B สามารถจะ ping ไปยงั Public ของ VPN Server ฝ่ังตรงขา้มไดเ้พราะ
V

การจ่ายค่า IP Address ให้กบั VPN Client ของ VPN Server 
ในขั้นตอนของการทาํ VPN บน Windows Server จะมีอยูข่ ั้นตอนหน่ึงท่ีมีการถามถึงช่วง IP ท่ีจะจ่ายใหเ้คร่ือง Client สาํหรับ 
VPN Server B จะตอ้งจ่าย IP Address ท่ีอยูใ่นกลุ่มของ LAN B ใหก้บั VPN Clientท่ีมาจาก

อถา้ LAN A ตอ้งการติดต่อไปยงั LAN B เคร่ือง Client ท่ี LAN A จะตอ้งสร้างการ

l ระหวา่ง LAN A กบั VPN 
erver B  ทาํใหเ้คร่ืองในกลุ่มของ LAN A มี IP Address อยูใ่นกลุ่มเดียวกนักบั LAN B จึงสามารถติดต่อรับส่งขอ้มูลกบั LAN B 

ารถ ping (ในกรณีท่ีไม่มีการบลอ็คการ ping) ไปหา Public port ของ VPN Server B ได ้ซ่ึงจากรูป จะเห็นวา่ ทั้ง LAN A และ 
ไดมี้การทาํ NAT เอาไว ้ สาํหรับการทาํ VPN บน 

PN Server นั้น ตวั VPN Server จะตอ้งมีการ์ดแลน 2 การ์ด คือเป็น Public และ  Private  

 LAN A และ VPN Server A กต็อ้ง
จ่าย IP  Adress ท่ีอยูใ่นกลุ่มของ LAN A ใหก้บั VPN Client ท่ีมาจาก LAN B 

ะตอ้งการจะเขา้ไปติดต่อกบัเครือข่าย Private ก็
น่นอนอยูแ่ลว้วา่สามารถทาํไดด้ว้ยวิธีการของ VPN   ซ่ึงลกัษณะการใชง้านแบบน้ีจะเหมาะสาํหรับ Client ท่ีมีการเดินทางไป

กบัเครือข่าย Internet ไดแ้ลว้ กส็ามารถท่ีจะเช่ือมเขา้สู่เครือข่ายท่ีเป็นหน่วยงานของตวัเองได ้
(Private) โดยผา่น VPN  ซ่ึงอาจจะเรียกการใชง้านแบบน้ีวา่เป็นแบบ Remote User 

2.   เช่ือมต่อกบัเครือข่ายภายใน เป็น 172.24.51.12 

 
การใช้งานแบบ Public-to-Private 

ในกรณีท่ีเคร่ือง VPN Client อยูใ่นตาํแหน่งของเครือข่าย Internet แล
แ
ไหนบ่อย ๆ ซ่ึงเม่ือสามารถเช่ือมต่อ

การทดสอบ  

ตวัอยา่งทดสอบ เคร่ือง Windows 2003 Server ตอ้งมี Network Card จาํนวน 2 การ์ด และมีเลข IP คือ 
1.   เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต เป็น 202.129.16.28 
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ความต้องการ 
ตอ้งการใหส้าํนกังานในสงักดัหน่วยงานของตวัเองซ่ึงอยูท่ี่อ่ืน ๆ ท่ีมีการเช่ือมต่อกบัเครือข่าย Internet แลว้ สามารถ Access เขา้

าํนกังานอ่ืน ๆ ท่ีเช่ือมต่อกบัเครือข่าย Internet สามารถ Access เขา้สู่เครือข่าย 
172.24.51.0/24 ได ้โดยใหเ้ช่ือมมาท่ีขานอกของ Server ท่ีมี IP เป็น 202.129.16.28 จากนั้น Server กจ็ะจ่าย IP ท่ีเป็น Private 

ื่อมเขา้มา  และสามารถทะลุเขา้ไปยงัยงัเครือข่าย 172.24.51.0/24 โดยผา่นการ์ดท่ีเป็น Private ของ Server ท่ีมี IP 

ขั้นตอนการทาํ 

มาใชง้านเครือข่ายภายในท่ีมี IP ของเครือข่ายเป็น 172.24.51.0/24 ได ้

จึงตอ้งทาํให ้Server ตวัน้ีเป็น VPN Server เพื่อใหส้

ใหก้บัเคร่ืองท่ีเช
เป็น 172.24.51.12 ต่อไปได ้

1. ไปท่ีเมนู Start --> Administrative Tools --> Routing and Remote Access ดงัรูป 
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2. แลว้จะไดด้งัรูป 

 

3. ใหค้ลิกท่ีคาํวา่ Server Status แลว้เลือกเมนู Add Server ดงัรูป 
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4. จะไดด้งัรูป ใหเ้ลือก This computer แลว้คลิกปุ่ม OK 

 

5. แลว้จะไดด้งัรูป 
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6. จากรูป ใหค้ลิกท่ีช่ือ Server แลว้เลือกเมนู Configure and Enable Routing and Remote Access  

 

7. เม่ือไดด้งัรูป ใหค้ลิกปุ่ม Next 
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8. เม่ือไดด้งัรูป ใหเ้ลือกรายการตามตอ้งการ ซ่ึงถา้ตอ้งการทาํ NAT ดว้ยกใ็หเ้ลือกรายการ Virtual Private Network (VPN) access 
and NAT แต่ในท่ีน้ีเราตอ้งการทาํ VPN อยา่งเดียว กใ็หเ้ลือกรายการ Remote access (dial-up or VPN) 

 

9. เม่ือไดด้งัรูป ใหเ้ลือก VPN 
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10. เม่ือไดด้งัรูป กจ็ะเป็นขั้นตอนการเลือกการ์ดแลนวา่การ์ดไหนเป็นการ์ดท่ีติดต่อกบั Internet เพื่อ enable VPN clients กใ็ห้
เลือกการ์ดท่ีเช่ือมต่อกบั Internet 

 

11. เม่ือไดด้งัรูป กจ็ะเป็นขั้นตอนวิธีการจ่าย IP address ใหก้บัเคร่ืองท่ี connect เขา้มา ซ่ึออาจจะใช ้DHCP Server หรือการ
กาํหนดช่วงเอง ในท่ีน้ีเลือกการกาํหนดช่วงเอง  From a specified range of address  
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12. จากรูป ใหค้ลิกปุ่ม New เพื่อการกาํหนดค่า IP Address ท่ีจะจ่ายใหเ้คร่ือง Client 

 

13. ใหป้้อนค่า IP address ท่ีจะจ่ายใหเ้คร่ือง Client ดงัรูป 

 

14. เม่ือไดด้งัรูป ใหค้ลิกปุ่ม Next 
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15. เม่ือไดด้งัรูป กเ็ป็นการกาํหนดวา่จะใหมี้การ Authenticate ผา่น Radius Server หรือไม่ ใหต้อบ  No 
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16. เม่ือไดด้งัรูป ใหค้ลิกปุ่ม Finish 

 

17. รูปจะเก่ียวกบั DHCP Server ซ่ึงในท่ีน้ีไม่ใชก้ใ็หค้ลิกปุ่ม OK 
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18. เม่ือไดด้งัรูป ใหค้ลิกท่ีเคร่ืองหมาย + 

 

เป็นอนัเสร็จขั้นตอน 
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