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DNS ( Domain Name System ) คือสิงทีนํามาอ้ างถึงหมายเลขเครื อง หรื อ หมายเลข IP Address เพือให้
ง่ายต่อการจดจํา DNS จะทําหน้ าทีคล้ ายกับสมุดโทรศัพท์ คือ เมือมีคนต้ องการจะโทรศัพท์หาใคร คน ๆ นันก็
จะต้ องเปิ ดสมุดโทรศัพท์เพือค้ นหาเบอร์ โทรศัพท์ของคนทีต้ องการจะติดต่อ ซึงคอมพิวเตอร์ ก็เช่นกัน เมือต้ องการที
จะสือสารกับคอมพิวเตอร์ เครื องอืน เครื องนันก็จะทําการสอบถามหมายเลข IP ของเครื องทีต้ องการจะสือสาร กับ
DNS Server ซึงจะทําการค้ นหาหมายเลขดังกล่าว ในฐานข้ อมูลแล้ วแจ้ งให้ Host ดังกล่าวทราบ
DNS server คือ Domain Name System server เป็ นเครื องบริการแปลงชือเว็บเป็ นหมายเลข IP ซึงการแปลงชือ
นีอาจเกิดในเครื อง Local เอง จาก Cache ในเครื อง Local หรื อจากเครื องบริการของผู้ให้ บริการ เพราะ เบอร์ IP
Address เป็ นตัวเลขทีใช้ ไม่คอ่ ยสะดวกและจํายาก ด้ วยเหตุนีจึงมีการคิดระบบตังชือแบบทีเป็ นตัวอักษร ให้ มี
ความหมายเพือการจดจําได้ ง่ายกว่ามาก เวลาเราอ้ างถึงเครื องใดบนอินเตอร์ เน็ต เราก็จะใช้ ชือ DNS เช่น
www.hip.co.th แต่ในการใช้ งานจริงนันเครื องคอมพิวเตอร์ ทีเราใช้ อยู่ เมือรับคําสังจากเราแล้ ว เค้ าจะขอ
(request) เครื องคอมพิวเตอร์ ทีทําหน้ าทีบริการบอกเลขหมาย IP Address (ทําหน้ าทีคล้ ายสมุดโทรศัพท์ Yellow
Pages) ซึงเรี ยกกันว่าเป็ น DNS Server หรื อ Name Server ตัว Name Server เมือได้ รับ Request ก็จะตอบเลข
หมาย IP Address กลับมาให้ เช่น สําหรับ www.hip.co.th นันจะตอบกลับมาเป็ น xxx.xxx.xxx.xxx จากนัน
เครื องคอมพิวเตอร์ ของเราจึงจะเริมทําการติดต่อ กับคอมพิวเตอร์ เป้าหมาย ซึงมันก็จะผ่านกระบวนการแบบที
กล่าวไปข้ างต้ น คือแบ่งข้ อมูลออกเป็ น packet จ่าหัวด้ วย IP จากนันส่ง Packet ไปซึงก็จะวิงผ่าน Gateway ต่างๆ
มากมายไปยังเป้าหมาย
บางทีเราจะพบกรณีทีคอมพิวเตอร์ ทีเป็ น Name Server นันไม่ทํางาน เราจะไม่สามารถติดต่อเครื องอืนบน
อินเตอร์ เน็ตได้ อีกต่อไปโดยใช้ ชือ DNS Server หากเราทราบ IP Address เราสามารถใช้ IP Address ได้ ตรงๆ
ทําให้ เราไม่จําเป็ นต้ องพึงสมุดโทรศัพท์ของ Name Server ด้ วยเหตุนีเราจึงทําการเก็บชือและ IP Address ไว้ ใน
สมุดโทรศัพท์สว่ นตัวประจําเครื อง เช่นบนระบบยูนิกซ์มีไฟล์ /etc/hosts เอาไว้ เก็บชือ DNS ทีใช้ บอ่ ยๆ
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การทํางานของระบบ DNS
DNS ทําหน้ าทีคล้ ายสมุดโทรศัพท์คือ เมือมีคนต้ องการจะโทรศัพท์หาใคร คนนันก็จะเปิ ดสมุดโทรศัพท์ดู เพือ
ค้ นหาหมายเลขโทรศัพท์ของคนทีต้ องการติดต่อ คอมพิวเตอร์ ก็เช่นกัน เมือต้ องการสือสารกับคอมพิวเตอร์ เครื อง
อืน เครื องนันก็จะทําการสอบถามหมายเลข IP ของเครื องทีต้ องการสือสารด้ วยกับ DNS server ซึงจะทําการ
ค้ นหาหมายเลขดังกล่าวในฐานข้ อมูลแล้ วแจ้ งให้ โฮสต์ดงั กล่าว ทราบ ระบบ DNS แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนคือ
1.Name Resolvers : ดังทีได้ กล่าวมาแล้ วว่าจุดประสงค์หลักของ DNS คือการแปลงชือคอมพิวเตอร์ ให้ เป็ น
หมายเลข IP ในเทอมของ DNS แล้ วเครื องไคลเอนท์ทีต้ องการสอบถามหมายเลข IP จะเรี ยกว่า "รี โซล์ฟเวอร์
(resolver)" วอฟแวร์ ทีทําหน้ าทีเป็ นรี โซล์ฟเวอร์ นนจะถู
ั
กสร้ างมากับแอพพลิเคชันหรื ออาจจะเป็ นไลบรารี ทีมีอยูใ่ น
เครื องไคลเอนท์
2.Domain Name Space : ฐานข้ อมูลระบบ DNS มีโครงสร้ างเป็ นต้ นไม้ ซึงจะเรี ยกว่า "โดเมนเนมสเปซ
(Domain Name Space)" แต่ละโดเมนจะมีชือและสามารถมีโดเมนย่อยหรื อซับโดเมน (Subdomain) การ
เรี ยกชือจะใช้ จดุ ( .) เป็ นตัวแบ่งแยกระหว่างโดเมนหลักและโดเมนย่อย
3.Name Servers : เนมเซิร์ฟเวอร์ คือเครื องคอมพิวเตอร์ ทีรันโปรแกรมทีจัดการฐานข้ อมูลบางส่วนของระบบ
DNS เนมเซิร์ฟเวอร์ จะตอบกลับการร้ องขอทันทีโดยการค้ นหาข้ อมูลในฐานข้ อมูลตัวเอง หรื อจะส่งต่อการร้ องขอ
ไปยังเนมเซิร์ฟเวอร์ อืน ถ้ าเนมเซิร์ฟเวอร์ มีเร็คคอร์ ดของส่วนของโดเมน แสดงว่า เนมเซิร์ฟเวอร์ นนเป็
ั นเจ้ าของ
โดเมนนัน (Authoritative) ถ้ าไม่มีก็จะเรี ยกว่า Non-Authoritative
ข้ อจํากัดของระบบ DNS รับรู้เฉพาะตัวอักษรละติน (ASCII character set) ใน RFC 1035 ระบุวา่ สัญลักษณ์ที
ใช้ ได้ ในโดเมนเนม คือ
ตัวอักษร a ถึง z (case insensitive)
เลข 0 – 9
เครื องหมายยติภงั ค์ (-)
การนําไปประยุกต์ ใช้ งานเชิงสร้ างสรรค์
มีการประยุกต์จากระบบ DNS มาเป็ นระบบ DDNS โดยทีมงานThai -DDN คือ DDNS ( Dynamic Domain
Name System )
จากข้ อจํากัดของระบบ DNS ได้ กลายมาเป็ นจุดกําเนิดในการประดิษฐ์ คดิ ค้ นเทคโนโลยีชือโดเมนภาษาไทย
ในปี 2542 โดยกลุม่ ผู้ประดิษฐ์ คดิ ค้ นชาวไทย ทีเอืออํานวยให้ ผ้ ใู ช้ อินเทอร์ เน็ตสามารถเรี ยกดูเว็บไซต์ผา่ นทางชือ
โดเมนภาษาไทยเต็มรูปแบบ และเปิ ดโอกาสให้ เจ้ าของเว็บไซต์ทีประสบปั ญหากับการมีชือโดเมนภาษาอังกฤษที
จดจํายาก หรื อใช้ สือสารกับกลุม่ เป้าหมายได้ อย่างลําบาก สามารถจดทะเบียนชือโดเมนภาษาไทยให้ กบั เว็บไซต์
ของตัวเอง โดยใช้ ตวั แปลงรหัสภาษาท้ องถินเพือทํางานร่วมกับระบบ DNS
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ตัวอย่าง วิธีการสร้ าง Dynamic DNS
ในกรณีทีเราต้ องการจะ Remote เพือเข้ าไป Config ภายในตัวอุปกรณ์เช่นพวก Router ถ้ าเราจะต้ อง Remote
ผ่าน Internet เช่นจากทีสํานักงานใหญ่ ถ้ าเราไม่ได้ สมัคร Fix IP จาก ISP ไว้ เราก็ต้องโทรสอบถาม IP ขา WAN
ของตัวอุปกรณ์ กับทางผู้ทีดูแลอุปกรณ์อยู่ แต่จะมีอีกวิธีครับ คือไปสมัคร Dynamic DNS เพือ Mapping ค่า IP
ขา Wan กับชือ Host ทีเรา Register ไว้
Router ทีใช้ ตงค่
ั าตัวอย่าง คือ D-Link (DSL-2750E) เพือใช้ Function Dynamic DNS ในการเชือมต่อเครื อง
Finger Scan ทางไกลจากภายนอก
1. สมัคร Account ที web www.dyndns.org ซึง ถ้ าสมัคร Free Account จะสามารถ Register Host ได้ 5 Host
และถ้ าไม่มีการใช้ งานในแต่ละ Host อย่างน้ อย 1 ครังใน 15 วัน Account จะถูกยกเลิกทันที แต่ถ้าชําระ
ค่าบริการแบบรายปี จะไม่ถกู ยกเลิกการใช้ งานใดๆ
2. เริมตังค่า D-Link (DSL-2750E) ดังต่อไปนี
2.1 ป้อน ค่ามาตรฐาน หมายเลข IP Address ของ Router ผ่าน Web browser

2.2 ป้อนข้ อมูล Username + Password

137

ภาคผนวก ญ
2.3 หน้ าจอหลัก

2.4 กําหนดค่า Internet Setup ของผู้ให้ บริการ Internet (ISP) นันๆ
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2.5 การตังค่า Dynamic DNS จะต้ องเข้ าหน้ าเมนูหลัก “ADVANCED”

139

ภาคผนวก ญ
2.6 เลือกเมนูหลัก “ADVANCED”

2.7 เลือกเมนูยอ่ ย “Dynamic DNS”

2.8 คลิกปุ่ ม “Add”

2.8 - เลือก DDNS provider แบบ “DynDNS.org”
- ใส่ชือ Hostname ทีสร้ างไว้ กบั เว็บไซต์ www.dyndns.org ซึง สมมุตชิ ือ “demo.testdns.net”
- เลือก Interface ตามค่ามาตรฐานผู้ให้ บริการ Internet ของค่ายนันๆ เช่น PVC:0/33
- ป้อน Username + Password ทีสมัครไว้ กบั เว็บไซต์ www.dyndns.org

2.9 แสดงค่าทีสร้ างเสร็จสิน
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2.10 เลือกเมนูหลัก “ADVANCED”

2.11 เลือกเมนูยอ่ ย “Port Forwarding”
2.12 คลิกปุ่ ม “Add”

2.13 กําหนดค่าต่างๆ
- WAN Connection(s) = PVC:0/33 (ค่ามาตรฐานผู้ให้ บริการ Internet)
- Custom Server = demo (สร้ างชือตามต้ องการ)
- Schedule = always (ให้ เปิ ดใช้ งานตลอดเวลา)
- Server IP Address(Host Name) = 192.168.1.228 (ระบุคา่ IP Address ตรงกับ เครื อง Finger Scan)
- Protocol = TCP (กําหนดค่าการเข้ าใช้ งานแบบ TCP)
(External Port Start, External Port End, Internal Port Start, Internal Port End = 5005)
- Protocol = UDP (กําหนดค่าการเข้ าใช้ งานแบบ UDP)
(External Port Start, External Port End, Internal Port Start, Internal Port End = 5005)
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2.14 แสดงค่าทีสร้ างเสร็จสิน

2.15 ตังค่าเครื อง Finger Scan ทีสาขาย่อย
ยกตัวอย่าง
- ชือเครื อง CMi812
- เครื องรุ่น CMi812
- ให้ เลือกชนิดการเชือมต่อแบบ “DNS” = demo.testdns.net
- Port = 5005

2.16 ทดสอบเชือมต่อเครื อง Finger Scan จากสํานักงานใหญ่ ไปสาขาย่อย
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เกร็ดความรู้
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) เป็ นชุดของโปรโตคอล ทีถูกใช้ ในการสือสารผ่าน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ได้ รับการพัฒนามาตังแต่ปี 1960 ซึงถูกใช้ เป็ นครังแรกในเครื อช่าย ARPANET ซึงต่อมาได้
ขยายการเชือมต่อไปทัวโลก เป็ นเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ทําให้ TCP/IP เป็ นทียอมรับอย่างกว้ างขวางจนถึงปั จจุบนั
TCP/IP แบ่งออกเป็ น 4 เลเยอร์
1. Link Layer : เลเยอร์ นีมีหน้ าทีควบคุมการรับส่งข้ อมูลในระดับฮาร์ ดแวร์ ของเครื อข่าย รับผิดชอบการรับส่ง
ข้ อมูลในระดับกายภาพ จนถึงการแปลความจากสัญญาณไฟฟ้าเป็ นข้ อมูลทางคอมพิวเตอร์
2. Network Layer : ทําหน้ าทีรับข้ อมูลจากชัน Transport Layer และค้ นหาและเลือกเส้ นทาง ระหว่างผู้รับ
และผู้สง่ เทียบได้ กบั Network Layer ของ OSI Model โปรโตคอลในเลเยอร์ นีได้ แก่ IP,ICMP,IGMP
3. Transport Layer : รับผิดชอบการรับส่งข้ อมูลระหว่างปลายด้ านส่งและด้ านรับข้ อมูล และส่งข้ อมูลขึนไปให้
Application Layer นําไปใช้ งาน ต่อ เทียบได้ กบั Session Layer และ Transport Layer ของ OSI Model
4. Application Layer : เป็ นเลเยอร์ ทีแอพพลิเคชันเรี ยกโปรโตคอลระดับล่างๆลงไป เพือให้ บริการต่างๆ เช่น
FTP , SMTP , Telnet , HTTP , POP
เนืองจาก TCP/IP เป็ นชุดของโปรโตคอลประกอบด้ วยโปรโตคอลหลายตัวทํางานร่วมกันในเลเยอร์ ตา่ งๆ และมี
หน้ าทีแตกต่างกันออกไป ได้ แก่
TCP : (Transmission Control Protocol) - อยูใ่ น Transport Layer ทําหน้ าทีจัดการและควบคุมการรับส่งข้ อมูล
และมีกลไกความคุมการ รับส่งข้ อมูลให้ มีความถูกต้ อง (Reliable) และมีการสือสารอย่างเป็ นกระบวนการ
(Connection-orient)
UDP : (User Datagram Protocol) - อยูใ่ น Transport Layer ทําหน้ าทีจัดการและควบคุมการรับส่งข้ อมูล แต่ไม่
มีกลไกความคุมการรับ ส่งข้ อมูลให้ มีเสถียรภาพและเชือถือได้ (Unreliable, Connectionless) โดยปล่อยให้ เป็ น
หน้ าทีของแอพพลิเคชันเลเยอร์ แต่ UDP มีข้อได้ เปรี ยบในการส่งข้ อมูลได้ ทงแบบ
ั
Unicast, Multicast และ
Broadcast อีกทังยังทําการติดต่อสือสารได้ เร็วกว่า TCP เนืองจาก TCP ต้ องเสีย overhead ให้ กบั ขันตอนการ
สือสารทีทําให้ TCP มีความน่าเชือถือในการรับส่งข้ อมูลนันเอง
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