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บทที่ 5  

สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์ 

โปรโตคอลคืออะไร ? 

 การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ให้เป็นเครือข่ายด้วยสายสัญญาณนัน้ เป็นขัน้ตอนท่ีง่ายซึ่งในการสร้าง

เครือขา่ยในแตส่ว่นท่ีท้าทายก็คือ การพฒันามาตรฐานเพ่ือให้คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์เครือข่ายท่ีผลิตโดย

บริษัทตา่งๆ ท่ีจะสามารถติดต่อส่ือสารกันได้ ซึ่งเป็นมาตรฐานนีคื้อ โปรโตคอล (Protocol) หรือสรุปสัน้ๆ 

โปรโตคอลคือ กฎ ขัน้ตอน และรูปแบบของข้อมูลท่ีใช้ในการส่ือสารระหว่างคอมพิวเตอร์สองเคร่ืองใดๆ ท่ี

เช่ือมต่อกันเป็นเครือข่ายโปรโตคอลของเครือข่าย บางทีอาจเรียกว่า “สถาปัตยกรรมเครือข่าย (Network 

Architecture)” เน่ืองจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจบุนัเป็นระบบท่ีมีความซบัซ้อนมากท าให้ยาก

ตอ่การออกแบบโดยคนๆ เดียวหรือคนกลุ่มเดียว เพ่ือให้การพฒันาระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ง่ายขึน้ จึงมีการแบง่โปรโตคอลออกเป็นชัน้ๆ หรือเลเยอร์ (Layer) การท างานในแตล่ะเลเยอร์จะไม่ซ า้ซ้อน

กัน ซึ่งเลเยอร์ท่ีอยู่ต ่ากว่าจะท าหน้าท่ีให้บริการ (Service) กับชัน้ท่ีอยู่สูงกว่า โดยเลเยอร์ท่ีอยู่สูงกว่าไม่

จ าเป็นต้องทราบรายละเอียดว่าเลเยอร์ท่ีอยู่ต ่ากว่ามีวิธีให้บริการอย่างไร เพ่ียงแค่รู้ว่ามีบริการอะไรบ้าง 

และแตล่ะบริการคืออะไรก็เพียงพอ ซึง่แนวความคดินีจ้ะเรียกวา่ “เทคโนโลยีเลเยอร์ (Layer Technology)” 

แบบอ้างอิง OSI 

 องค์การมาตรฐานนานาชาติ (The International Organization for Standardization) และใช้อกัษรย่อ

ว่า “ISO” ซึ่งคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าย่อมาจาก “International Standard Organization” แตจ่ริงๆ แล้วไม่ใช ่

อย่างไรก็ตาม ISO เป็นองค์กรท่ีออกแบบโปรโตคอล ISO (Open System Interconnect) หรือโปรโตคอล

การเช่ือมต่อเครือข่ายแบบเปิด จุดมุ่งหมายของการพฒันามาตรฐานนี ้เพ่ือให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

เครือขา่ยท่ีผลิตโดยบริษัทตา่งๆ สามารถท างานร่วมกนัได้ ชดุโปรโตคอลนีส้่วนใหญ่จะเรียกว่า “แบบอ้างอิง 

OSI (OSI Reference Model)” เน่ืองจากโปรโตคอลนีไ้ม่ได้ถกูใช้งานอย่างแพร่หลายเหมือนโปรโตคอล

อ่ืนๆ เชน่ โปรโตคอล TCP/IP ท่ีใช้อยา่งแพร่หลายในระบบเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต 

 แบบอ้างอิงนีจ้ะแบง่ขัน้ตอนการส่ือสารระหวา่งคอมพิวเตอร์ออกเป็น 7 ขัน้ตอน หรือเลเยอร์ (Layer) ดงั

แสดงในรูป 
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รูปท่ี 5.1.1 เลเยอร์ของการส่ือสาร 7 ขัน้ตอน 

ท่ีมา : http://bfindarto.files.wordpress.com/2008/03/osi3.gif 

ชัน้ท่ี 7 แอพพลิเคชันเลเยอร์ (Application Layer) 

 โปรโตคอลชัน้ท่ีอยู่บนสุดของแบบอ้างอิง OSI คือชัน้ท่ี 7 แอพพลิเคชัน่เลเยอร์ (Application Layer) 

ถึงแม้ช่ือจะเป็นแอพพลิเคชนัเลเยอร์ แตก็่ไม่ได้รวมถึงแอพพลิเคชัน่ของผู้ ใช้ด้วย (User Application ) แต่

โปรโตคอลในชัน้นีจ้ะเป็นจดุเช่ือมตอ่ระหวา่งแอพพลิเคชนัของผู้ใช้กบักระบวนการการส่ือสารผ่านเครือข่าย 

ชัน้นีอ้าจถือได้ว่าเป็นชัน้ท่ีเร่ิมกระบวนการติดตอ่ส่ือสาร เช่น เม่ือผู้ ใช้ต้องการส่งอีเมลล์ โปรแกรมท่ีผู้ ใช้ใช้

ส่งอีเมลล์จะติดต่อกับโปรโตคอลในชัน้ประยุกต์เพ่ือเร่ิมกระบวนการทัง้หมด ตวัอย่างของโปรโตคอลท่ี

ท างานในเลเยอร์นี ้เชน่ 

 File Transfer, Access and Management (FTAM) : ให้บริการเก่ียวกบัการถ่ายโอนไฟล์ระหว่าง

คอมพิวเตอร์ และการอา่น การเขียน หรือแม้กระทัง่การลบไฟล์ท่ีอยูใ่นอีกเคร่ืองหนึง่ได้ 

 Virtual Terminal Protocol (VTP) : ให้บริการเก่ียวกบัการเข้าใช้แอพพลิเคชัน่ท่ีอยู่อีกเคร่ืองหนึ่ง 

โดยการจ าลองเทอร์มินอลของเคร่ืองท่ีอยูห่่างไกลให้กบัผู้ใช้ 
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 Message Handling Service (MHS) : ให้บริการเก่ียวกบัการรับสง่อีเมลล์ล์ 

 Directory Service (DS) : ให้บริการเก่ียวกบัการจบัคูร่ะหวา่งช่ือและท่ีอยูข่องคอมพิวเตอร์ 

 Common Management Information Protocol (CMIP) : ให้บริการข้อมูลเก่ียวกบัการจดัการ

เครือขา่ย 

ชัน้ท่ี 6 พรีเซนเตชันเลเยอร์ (Presentation Layer) 

 โปรโตคอลในชัน้นีจ้ะรับผิดชอบเร่ืองเก่ียวกับรูปแบบของข้อมูลท่ีรับส่งผ่านเครือข่ายเน่ืองจาก

คอมพิวเตอร์ท่ีต้องการแลกเปล่ียนข้อมูลกันนัน้อาจมีวิธีการเข้ารหัส (Encoding) ท่ีต่างกัน เช่น 

คอมพิวเตอร์บางเคร่ืองอาจใช้การเข้ารหสัแบบ ASCII (American Code for Information Interchange) 

หรือบางเคร่ืองอาจใช้การเข้ารหสัแบบ EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange 

Code) ดงันัน้ก่อนการสง่ข้อมลูโปรโตคอลในเลเยอร์นีก็้จะแปลงข้อมลูให้อยู่ในรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐาน ส่วน

ทางด้านฝ่ายรับก็จะท าการแปลงกลบัไปเป็นรูปแบบท่ีคอมพิวเตอร์เคร่ืองนัน้เข้าใจ 

ชัน้ท่ี 5 เซสชันเลเยอร์ (Session Layer) 

 ชัน้เซสชนั (Session Layer) ท าหน้าท่ีควบคมุการส่ือสารผ่านเครือข่ายท่ีก าลงัเกิดขึน้ระหว่างสองฝ่ัง 

การส่ือสารท่ีก าลงัเป็นไปในช่วงขณะใดขณะหนึ่งจะเรียกว่า “เซสชนั (Session)” แอพพลิเคชัน่ทัง้สองฝ่ัง

สามารถแลกเปล่ียนข้อมลูหรือรับส่งแพ็กเก็ตถึงกนัและกนัได้ในช่วงเวลาท่ีเซสชนัยงัอยู่ โดยเซสชนั เลเยอร์

จะรับผิดชอบเก่ียวกับการสร้างเซสชัน ควบคุมการแลกเปล่ียนข้อมูล และยกเลิกเซสชันเม่ือการส่ือสาร

สิน้สดุ 

 อีกฟังก์ชัน่หนึง่ของเซสชัน่เลเยอร์คือ การควบคมุจงัหวะการรับส่งข้อมลู  (Synchronization) ฟังก์ชัน่นีมี้

ประโยชน์ในกรณีอยา่งเชน่ สมมตุวิา่ก าลงัมีการถ่ายโอนไฟล์ระหวา่งสองเคร่ือง แล้วเคร่ืองใดเคร่ืองหนึ่งเกิด

ล้มเหลวกระทนัหนั การถ่ายโอนไฟล์นัน้อาจต้องเร่ิมใหม่ แตเ่ซสชัน่เลเยอร์มีฟังก์ชัน่ท่ีก าหนดจดุเร่ิมต้นของ

กระบวนการถ่ายโอนไฟล์ได้ โดยเม่ือเปิดเคร่ืองใหม่ก็เร่ิมกระบวนการถ่ายโอนไฟล์ต่อจากเม่ือคราวก่อน

หน้านีไ้ด้ 
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ชัน้ท่ี 4 ทรานสปอร์ตเลเยอร์ (Transport Layer) 

 ชัน้เคล่ือนย้ายข้อมลู หรือทรานสปอร์ตเลเยอร์ (Transport Layer) รับผิดชอบในการเคล่ือนย้ายข้อมลู

ระหว่างโพรเซสของผู้ รับและโพรเซสของผู้ส่ง โพรเซสส์ในท่ีนีจ้ะหมายถึงโปรแกรมท่ีก าลังรันบนเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ซึ่งในขณะใดขณะหนึ่งอาจจะมีหลายโพรเซสท่ีก าลงัรันอยู่ ดงันัน้ชัน้นีจ้ะรับผิดชอบในการ

รับสง่ข้อมลูให้ถึงโพรเซสส์ท่ีต้องการ หน้าท่ีอีกอยา่งของโปรโตคอลในชัน้นีคื้อ การตรวจเช็คแพ็กเก็ตท่ีละทิง้

โดยเราท์เตอร์ และท าการสง่ข้อมลูใหมอี่กครัง้ 

 หน้าท่ีท่ีส าคญัอีกอย่างหนึ่งของชัน้นีคื้อ การจดัเรียงแพ็กเก็ตข้อมลูท่ีอาจเดินทางถึงฝ่ายรับโดยไม่เป็น

ล าดบั เน่ืองจากแพ็กเก็ตแตล่ะแพ็กเก็ตเดินทางคนละเส้นทาง หรือบางแพ็กเก็ตอาจสญูหายระหว่างทาง

แล้วมีการสง่ใหมอี่กครัง้ 

 โปรโตคอลในชัน้นีแ้บง่ออกเป็น 2 ประเภทคือ 

 คอนเน็กชัน่โอเรียนเตด็ (Connection-Oriented) 

 คอนเน็กชัน่เลส (Connectionless) 

 โปรโตคอลในเลเยอร์นีส้ามารถให้บริการได้หลายๆ แอพพลิเคชนัในเวลาเดียวกนั เพ่ือการก าหนดท่ีอยู่

เพ่ือใช้ติดตอ่กบัแอพพลิเคชนัท่ีอยู่อีกฝ่ังหนึ่ง โดยท่ีอยู่ในท่ีนีส้่วนใหญ่จะเรียกว่า  “พอร์ต (Port)” แตก่าร

เช่ือมตอ่เข้ากบัพอร์ตเรียกวา่ “ช็อกเก็ต (Socket)” 

ชัน้ท่ี 3 เน็ตเวิร์คเลเยอร์ (Network Layer) 

 ชัน้เครือข่าย (Network Layer) จะรับผิดชอบในการจดัเส้นทางให้กบัข้อมลูระหว่างสถานีส่งและสถานี

รับ ถ้ามีเส้นทางเดียว เช่น ถ้ามีคอมพิวเตอร์แค่สองเคร่ืองเช่ือมต่อกันโดยตรง การจดัเส้นทางคงไม่ยาก

เพราะมีแค่เส้นทางเดียว แต่ถ้าเป็นเครือข่ายท่ีซบัซ้อนการจัดเส้นทางก็ไม่ใช่เร่ืองง่ายนกั ในชัน้นีจ้ะไม่มี

กลไกใดๆ ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดของข้อมลู ดงันัน้ฟังก์ชนันีจ้งึเป็นหน้าท่ีของชัน้เช่ือมโยงข้อมลู 
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 การให้บริการในเลเยอร์นีจ้ะแบง่ออกเป็น 2 ประเภทคือ 

 Connectionless Network Service : การสง่ข้อมลูแบบไมมี่การสร้างการเช่ือมตอ่ก่อนโปรโตคอลท่ี

ให้บริการแบบนีเ้ช่น CLNP (Connectionless Network Protocol) และ CLNS (Connectionless 

Network Service) 

 Connection-Oriented Network Service : ก่อนท่ีจะมีการส่งข้อมลูทกุครัง้ จะมีการสร้างเส้นทาง

การเช่ือมต่อระหว่างสองสถานีก่อน ละเม่ือรับส่งข้อมลูเสร็จก็จะมีการยกเลิกเส้นทางการเช่ือมต่อ

ดงักล่าว โปรโตคอลท่ีให้บริการแบบนี ้เช่น CONP (Connection-Oriented Network Protocol) 

และ CMNS (Connection-Mode Network Service) 

ชัน้ท่ี 2 ดาต้าลิงค์เลเยอร์ (Data Link Layer) 

 ชัน้นีก็้มีหน้าท่ีเหมือนกันชัน้อ่ืนๆ คือรับและส่งข้อมลู ซึ่งชัน้นีจ้ะรับผิดชอบในการรับส่งข้อมูลและมีการ

ตรวจสอบความถกูต้องข้อมลูด้วย ทางด้านสถานีท่ีส่งข้อมลูจะจดัข้อมลูให้เป็นเฟรม (Frame) ซึ่งในเฟรม

จะมีข้อมลูท่ีท าให้เฟรมสามารถส่งไปยงัสถานีรับผ่านเครือข่ายท้องถ่ิน (LAN) อย่างถกูต้องและส าเร็จ การ

ส่งข้อมูลส าเร็จในท่ีนีห้มายถึงการท่ีเฟรมข้อมูลส่งถึงปลายทางท่ีสถานีส่งต้องการโดยท่ีเฟรมข้อมูลไม่มี

ข้อผิดพลาด ดงันัน้ในเฟรมต้องมีข้อมลูท่ีใช้ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดของเฟรมข้อมลูนัน้ๆ ด้วย การส่ง

ข้อมลูส าเร็จนัน้เหตกุารณ์ตอ่ไปนีต้้องเกิดขึน้ 

 สถานีรับ เม่ือได้รับเฟรมแล้วต้องตรวจสอบข้อผิดพลาดของข้อมลูแล้วแจ้งให้สถานีสง่ทราบ 

 สถานีสง่ ต้องได้รับการตอบรับจากสถานีรับวา่ได้รับเฟรมข้อมลูถกูต้องแล้ว 

 โปรโตคอลมาตรฐานท่ีท างานในชัน้นี ้ก็เหมือนกบัชัน้กายภาพคือ มี IEEE 802.2LLC, IEEE 802.3 

Ethernet, IEEE 802.5 Token ring, FDDI และ X.25 

ชัน้ท่ี 1 ฟีสิคอลเลเยอร์ (Physical Layer) 

 เลเยอร์ท่ีอยูล่า่งสดุคือ ชัน้กายภาพ (Physical Layer) เลเยอร์นีจ้ะรับผิดชอบเก่ียวกบัการส่งข้อมลูท่ีเป็น

บิต หรือ 0 กับ 1 ในระบบเลขฐานสอง (Binary) ชัน้นีจ้ะรับข้อมลูจากเลเยอร์ท่ี 2 หรือชัน้เช่ือมโยงข้อมูล 

(Data Link Layer) ซึ่งข้อมลูชดุหนึ่งจะเรียกว่า “เฟรม (Frame)” และท าการส่งเฟรมของข้อมลูนีท่ี้ละบิต

แบบเรียงตามล าดบั เหตกุารณ์นีจ้ะเกิดขึน้ทางฝ่ังสถานีท่ีส่งข้อมลู ส่วนทางฝ่ังสถานีรับข้อมลูชัน้กายภาพก็
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จะท าการรับข้อมลูท่ีส่งมาทีละบิตและจดัส่งผ่านข้อมูลเป็นบิตนีต้อ่ไปยงัชัน้เช่ือมโยงข้อมลูเพ่ือท าการโพร

เซสส์ตอ่ไป 

สรุปแบบอ้างอิง OSI 

 Application Layer - ชัน้ท่ีเจ็ดเป็นชัน้ท่ีอยูใ่กล้ผู้ใช้มากท่ีสดุและเป็นชัน้ท่ีท างานส่งและรับข้อมลูโดยตรง

กบัผู้ใช้ ตวัอยา่งเชน่ ซอร์ฟแวร์โปรแกรม ตา่งๆ ท่ีอาศยัอยูบ่นเลเยอร์นี ้เชน่ DNS, HTTP, Browser เป็นต้น 

 Presentation Layer - ชัน้ท่ีหกเป็นชัน้ท่ีรับผิดชอบเร่ืองรูปแบบของการแสดงผลเพ่ือโปรแกรมตา่งๆ ท่ีใช้

งานระบบเครือขา่ยท าให้ทราบวา่ข้อมลูท่ีได้เป็นประเภทใด เชน่ รูปภาพเอกสาร ไฟล์วีดีโอ 

 Session Layer - ชัน้ท่ีห้านีท้ าหน้าท่ีในการจดัการกับเซสชัน่ของโปรแกรม ชัน้นีเ้องท่ีท าให้ในหนึ่ง

โปรแกรม ยกตวัอย่างเช่น โปรแกรมค้นดเูว็บ (Web browser) สามารถท างานติดตอ่อินเทอร์เน็ตได้พร้อมๆ 

กนัหลายหน้าตา่ง 

 Transport Layer - ชัน้นีท้ าหน้าท่ีดแูลจดัการเร่ืองของความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้จากการส่ือสาร ซึ่งการ

ตรวจสอบความผิดพลาดนัน้จะพิจารณาจากข้อมูลส่วนท่ีเรียกว่า checksum และอาจมีการแก้ไข

ข้อผิดพลาดนัน้ๆ โดยพิจารณาจาก ฝ่ังต้นทางกบัฝ่ังปลายทาง (End-to-end) โดยหลกัๆแล้วชัน้นีจ้ะอาศยั

การพิจารณาจาก พอร์ต (Port) ของเคร่ืองต้นทางและปลายทาง Network Layer - ชัน้ท่ีสามจะจดัการการ

ตดิตอ่ส่ือสารข้ามเน็ตเวิร์ค ซึง่จะเป็นการท างานตดิตอ่ข้ามเน็ตเวิร์คแทนชัน้อ่ืนๆ ท่ีอยูข้่างบน 

 Data Link Layer - ชัน้นีจ้ดัเตรียมข้อมลูท่ีจะสง่ผา่นไปบนส่ือตวักลาง 

 Physical Layer - ชัน้สุดท้ายเป็นชัน้ของส่ือท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสาร ซึ่งอาจจะเป็นทัง้แบบท่ีใช้สาย

หรือไม่ใช้สาย ตวัอย่างของส่ือท่ีใช้ได้แก่ Shield Twisted Pair (STP), Unshield Twisted Pair (UTP), 

Fibre Optic และอ่ืนๆ 

โปรโตคอล TCP/IP 

 ชดุโปรโตคอล TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ได้ถกูพฒันามานานแล้ว

กว่า 20 ปีซึ่งเร่ิมจากการวิจัยท่ีสนับสนุนโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ จุดประสงค์ของการวิจัยนีก็้เพ่ือ

เช่ือมตอ่คอมพิวเตอร์ท่ีตา่งแพลตฟอร์มกนัให้สามารถส่ือสารกนัผ่านเครือข่ายได้ ซึ่งสามารถท าได้โดยการ



 
117 

สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์                                                                                                         นายสมุินท์  พลพิทกัษ์ 

แบง่โปรโตคอลเป็นชัน้และเป็นการแยกการท างานของแอพพลิเคชนั ของผู้ ใช้ออกจากฮาร์ดแวร์ท่ีใช้รับส่ง

ข้อมลูผา่นเครือขา่ย ชดุโปรโตคอลนีจ้ะมีการจดัรูปแบบท่ีแตกตา่งจากแบบอ้างอิง OSI เล็กน้อย 

 การออกแบบชุดโปรโตคอล TCP/IP จะมุ่งเน้นไปท่ีการเช่ือมต่อระหว่างระบบท่ีต่างกันในขณะท่ีแบบ

อ้างอิง OSI จะเน้นไปท่ีการแบง่การท างานของโปรโตคอลออกเป็นชัน้ๆ การออกแบบ TCP/IP ยงัคงเป็น

แบบชัน้ๆ เหมือนกัน แต่เม่ือถึงตอนท าจริงๆ ก็ให้ขึน้อยู่กับการตดัสินใจของผู้ออกแบบ ซึ่งเป็นผลให้ชุด

โปรโตคอล OSI เหมาะส าหรับใช้อธิบายการส่ือสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายได้ดีกว่า ในขณะท่ีชดุ

โปรโตคอล TCP/IP เป็นท่ีนิยมมากกวา่การน าไปใช้จริง 

 
รูปท่ี 5.1.2 เลเยอร์ของการส่ือสาร 7 ขัน้ตอน 

ท่ีมา : http://bit.kuas.edu.tw/~csshieh/teach/np/tcpip/dod.gif 

แอพพลิเคชันเลเยอร์ (Application Layer) จะเป็น Application protocol ท่ีท าหน้าท่ีเช่ือมตอ่กบัผู้ ใช้

และให้บริการตา่งๆ เชน่ FTP, Telnet, SNMP ฯลฯ 

โฮสต์ทูโฮสต์เลเยอร์ (Host-to-Host Layer) 

 จะเป็น TCP หรือ UDP ท่ีท าหน้าท่ีคล้ายกบั Layer ท่ี 4 ของ OSI Model คือ ควบคมุการรับส่งข้อมลู

จากปลายด้าน สง่ถึงปลายด้านรับข้อมลูและตดัข้อมลูออกเป็นส่วนย่อยให้เหมาะสมกบัเครือข่ายท่ีใช้รับส่ง
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ข้อมลู รวมทัง้ประกอบข้อมลูสว่นยอ่ยๆ นีเ้ข้าด้วยกนัเม่ือถึงปลายทาง ซึ่งในชัน้นีจ้ะมี 2 โปรโตคอลคือ TCP 

(Transmission Control Protocol) และ UDP (User Datagram Protocol) ซึ่งมีลกัษณะการรับส่งข้อมลูท่ี

แตกตา่งกนั 

 โปรโตคอล TCP จะใช้การรับส่งข้อมูลแบบ Connection-Oriented คือสร้างการเช่ือมตอ่จะส่งข้อมูล 

เพ่ือให้แนใ่จวา่จะสง่ข้อมลูถึงปลายทางแนน่อน 

 ส่วนโปรโตคอล UDP จะใช้การรับส่งข้อมูลแบบ Connectionless คือไม่มีการสร้างการเช่ือมต่อ

ปลายทางก่อน ข้อมลูจะถกูสง่ออกไปทนัที ซึง่มีการคาดหวงัวา่เคร่ืองปลายทางจะได้รับข้อมลูท่ีสง่ไป 

อินเทอร์เน็ตเลเยอร์ (Internet Layer) 

 การท างานในชัน้นีจ้ะเทียบเท่ากบัการท างานในชัน้เน็ตเวิร์คเลเยอร์ (Network Layer) ของแบบอ้างอิง 

OSI ซึง่ในชัน้นีจ้ะท าหน้าท่ีในการสง่ข้อมลูผา่นเครือขา่ยตา่งๆ ตามเส้นทางให้ถึงจดุหมาย ชดุข้อมลูท่ีอยู่ใน

ชัน้นีจ้ะเรียกว่า “แพ็กเก็ต (Packet)” ซึ่งหน้าท่ีของโปรโตคอลในชัน้นีก็้ คือ ส่งแพ็กเก็ตข้อมูลนีใ้ห้ถึง

ปลายทางโดยการจดัเส้นทางท่ีเหมาะสมให้กับแพ็กเก็ต โปรโตคอลหลกัท่ีท างานในชัน้นีคื้อ IP (Internet 

protocol) 

 นอกจากโปรโตคอล IP แล้ว ยงัมีโปรโตคอลอ่ืนๆ ท่ีช่วยให้การท างานของโปรโตคอล  IP เป็นไปด้วยดี 

เชน่ 

 ICMP ( Internet Control Message Protocol) : ใช้ส าหรับการรายงานข้อผิดพลาดในระหว่างการ

รับสง่แพ็กเก็ต IP 

 IGMP ( Internet Group Message Protocol) : ใช้ส าหรับการรายงานโฮสต์ท่ีเป็นสมาชิกในกลุ่ม

ของมลัตคิาสต์ (Multicast) 

 ARP ( Address Resolution Protocol) : ใช้ส าหรับการแปลงหมายเลข IP เป็นท่ีอยู่ในเลเยอร์ท่ี 2 

(MAC Address) 

 RARP ( Address Resolution Protocol) : ท างานในทางตรงกนัข้ามกบั ARP 

 ปัจจุบนัโปรโตคอล IP ท่ีใช้งานอยู่ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจะเป็นเวอร์ชั่น 4 หรือเรียกสัน้ๆ ว่า 

“IPV4” 
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เน็ตเวิร์คแอ็กเซสเลเยอร์ (Network Access Layer) 

 โปรโตคอล TCP/IP สามารถใช้ได้กบัเน็ตเวิร์คหลายประเภท โดยเน็ตเวิร์คท่ีนิยมใช้งานมากท่ีสดุคือ อี

เธอร์เน็ตนัน่เอง นอกจากนีแ้พ็กเก็ตของ TCP/IP ยงัสามารถส่งผ่านเน็ตเวิร์คอ่ืนๆ ได้ เช่น FDDI, ATM, 

X.25, FRAME Relay, PPP, SLIP และ ISDN เป็นต้น 

ชุดโปรโตคอล IPX/SPX 

 บริษัทโนเวลล์ ได้พฒันาชดุโปรโตคอล IPX/SPX (Internet Packet Exchange/Sequenced Packet 

Exchange) โปรโตคอลชุดนีไ้ด้พฒันามาจากโปรโตคอล XNS (Xerox’s Network System) ซึ่งเป็น

โปรโตคอลท่ีใช้ในอีเธอร์เน็ตในช่วงเร่ิมแรก ชุดโปรโตคอล IPX/SPX เป็นท่ีนิยมมากในช่วงทศวรรษ 1980 

โดยโปรโตคอล นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของระบบปฏฏิบตักิารเน็ตแวร์ (NetWare) ของบริษัท โนเวลล์ เน็ตแวร์ ถือได้

วา่เป็นระบบปฏิบตักิารเครือข่ายมาตรฐานในช่วงแรกๆ ของการใช้งานเครือขา่ย 

ชุดโปรโตคอล Apple Talk 

 ความนิยมในการใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัท แอปเปิล้ (Apple) ได้เพิ่มขึน้เร่ือยๆ ดงันัน้ความต้องการท่ีจะ

เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เหล่านีใ้ห้เป็นเครือข่ายก็เป็นสิ่งท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ บริษัทแอปเปิ้ลจึงได้พัฒนา

โปรโตคอลแอปเปิล้ทอล์ค (Apple Talk) ขึน้มา ซึ่งโปรโตคอลชดุนีร้วมทัง้ฮาร์ดแวร์ท่ีจ าเป็นจะถกูติดตัง้กบั

คอมพิวเตอร์ของบริษัท แอปเปิ้ลทุกเคร่ืองก่อนท่ีจะขาย แนวคิดของบริษัท แอปเปิ้ลในการผลิต

คอมพิวเตอร์ก็คือ จะผลิตคอมพิวเตอร์ให้ผู้ ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายท่ีสดุ (User Friendly) การออกแบบ

เครือขา่ยก็เชน่กนั การเช่ือมตอ่คอมพิวเตอร์เข้ากบัเครือขา่ยง่ายขนาดเสียบสายสญัญาณเครือข่ายและเปิด

เคร่ืองก็สามารถใช้ได้เลย 

 โปรโตคอลแอปเปิล้ทอล์คเป็นโปรโตคอลท่ีใช้สร้างเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ และจะให้บริการเก่ียวกับ

การแชร์ไฟล์และเคร่ืองพิมพ์ ดงันัน้คอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองจะเป็นได้ทัง้เซิร์ฟเวอร์และไคลเอนท์ในเวลา

เดียวกนั มีหลายบริษัทท่ีได้น าเอาโปรโตคอลนีไ้ปใช้ในระบบปฏิบตักิารของตวัเอง ซึ่งเป็นผลให้คอมพิวเตอร์

แอปเปิล้สามารถเช่ือมตอ่เข้ากบัเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ระบบปฏิบตัิการอ่ืนได้ด้วย 
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ชุดโปรโตคอล NetBUEI 

 โปรโตคอล NetBUEI (ย่อมาจาก NetBIOS Extended User Interface ส่วน NetBIOS ย่อมาจาก 

Network Basic Input/Output System) ซึ่งเป็นชดุโปรโตคอลท่ีพฒันาโดย IBM และเร่ิมใช้เม่ือปี 1985 

โปรโตคอลนีมี้ขนาดเล็กเม่ือเทียบกับโปรโตคอลอ่ืนๆ แต่มีประสิทธิภาพสูง และเหมาะส าหรับเครือข่าย

ขนาดเล็ก 

 โปรโตคอล NetBUEI จะเทียบได้กับชัน้เครือข่ายและชัน้เคล่ือนย้ายข้อมูลของแบบอ้างอิง OSI 

โปรโตคอลนีจ้ะสร้างการเช่ือมตอ่ระหวา่งคอมพิวเตอร์สองเคร่ือง แล้วท าให้สองเคร่ืองนีส้ามารถแลกเปล่ียน

ข้อมลูกนัได้ 

IP ADDRESS 

 หมายเลข IPADDRES เป็นแอดเดรสท่ีผู้ ติดตัง้ระบบเครือข่ายจ าเป็นต้องก าหนดให้กับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้บง่บอกต าแหนง่ท่ีอยูข่องเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในระบบ 

 มาตรฐานของ IP ADDRESS ปัจจบุนัเป็นมาตรฐานเวอร์ชัน่ 4.0 ซึ่งได้ก าหนด IP ADDRESS มีทัง้หมด 

32 บิต หรือ 4 ไบต์ แต่ละไบต์จะถูกคั่นด้วจุด (.) ตัวอย่างเช่น 192.168.5.11  แต่อย่างไรก็ดี ภายใน

หมายเลขท่ีเราเห็นนีย้งัถกูแบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

 สว่นแรกเราเรียกวา่ หมายเลข Network Address หรือ Subnet Address 

 สว่นท่ีสองเราเรียกวา่ หมายเลข Host Address 

Subnet Mask 

 เป็นพารามิเตอร์อีกตวัหนึ่งท่ีต้องระบคุวบคูก่บัหมายเลข IP Address หน้าท่ีของ Subnet Mask ก็คือ 

การช่วยในการแยกแยะว่าส่วนใดภายในหมายเลข IP Address เป็น Network Address และส่วนใดเป็น

หมายเลข Host Address 
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ข้อก าหนดเก่ียวกับการก าหนดเน็ตเวิร์คแอดเอรส 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองท่ีเช่ือมต่ออยู่ในเน็ตเวิร์คเซ็กเมนต์เดียวกัน จะต้องได้รับการก าหนดให้มี

หมายเลข Network Address เหมือนกนั และหมายเลข Network Address ดงักล่าวจะต้องไม่ซ า้กบัเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ในเซกเมนต์อ่ืน 

IP ADDRESS ในคลาสต่างๆ 

 เพ่ือความเป็นระเบียบ ทางองค์กรกลางท่ีดแูลเร่ืองของ IP Address จึงได้มีการจดัคลาส (Class) หรือ

หมวดหมู่ของหมายเลข IP Address ไว้ทัง้หมด 5 คลาส โดยคลาสของแอดเดรสจะเป็นตวัก าหนดว่าบิต

ใดบ้างในหมายเลข IP Address ท่ีจะต้องถกูใช้เพ่ือเป็น Network Address และบิตใดบ้างท่ีต้องถกูใช้เพ่ือ

เป็น Host Address นอกจากนัน้คลาสยงัเป็นตวัก าหนดอีกด้วยว่า จ านวนของเน็ตเวิร์คเซ็กเมนต์ท่ีมีได้ใน

คลาสนัน้ๆ มีเทา่ไร และจ านวนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถมีได้ภายในเน็ตเวิร์คเซ็กเมนต์นัน้ๆ มีเทา่ไร 

 ตารางต่อไปนีจ้ะแสดงให้เห็นถึงต าแหน่งของไบต์ท่ีถูกน ามาใช้เป็น Network Address และ Host 

Address ของหมายเลข IP Address ในคลาส A, B และ C 

คลาส (Class) IP Address Network Address Host Address 
A w.x.y.z w x.y.z 
B w.x.y.z w.x y.z 
C w.x.y.z w.x.y z 

 

คลาส A 

 แอดเดรสในคลาส A จะถูกน าไปก าหนดให้กับระบบเครือข่ายขนาดใหญ่มากท่ีมีจ านวนเคร่ือง

คอมพิวเตอร์อยูเ่ป็นจ านวนมาก ข้อก าหนดของคลาส A มีอยูว่า่ 

 ไบต์แรกท่ีอยู่ด้านซ้ายสดุ (8 บิต) จะถกูกนัไว้เป็น Network Address และสามไบต์สดุท้ายท่ีเหลือ

(อีก 24 บติ) จะถกูใช้เป็น Host Address 

 บิตซ้ายสุดในไบต์แรกด้านซ้ายสุดจะต้องมีค่าเป็นศูนย์เสมอ ส่วนอีก 7 บิตท่ีเหลือในไบต์แรก

ด้านซ้ายสดุจะถกูใช้ค านวณเป็น Network Address 
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คลาส B 

 แอดเดรสในคลาส B มกัถกูน าไปก าหนดให้กบัระบบเครือข่ายขนาดปานกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ท่ีมี

จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยูม่ากพอสมควร ข้อก าหนดของคลาส B มีอยูว่า่ 

 สองไบต์แรกท่ีอยูด้่านซ้ายสดุ (16 บติ) จะถกูกนัไว้เป็น Network Address และสองไบต์สดุท้ายถดั

มา (อีก 16 บติ) จะถกูใช้เป็น Host Address 

 บิตซ้ายสดุสองบิตแรกในไบต์แรกด้านซ้ายสดุจะต้องมีคา่เป็น 1 0 เสมอ ส่วนอีก 14 บิตท่ีเหลือใน

สองไบต์แรกด้านซ้ายสดุจะถกูใช้ค านวณเป็น Network Address 

คลาส C 

 แอดเดรสในคลาส C มกัถกูน าไปก าหนดให้กบัระบบเครือข่ายขนาดเล็กท่ีมีจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์

อยูไ่มม่ากนกั ข้อก าหนดของคลาส C มีอยูว่า่ 

 สามไบต์แรกท่ีอยู่ด้านซ้ายสดุ (24 บิต) จะถกูกนัไว้เป็น Network Address ส่วนอีก 1 ไบต์สดุท้าย

ท่ีเหลือ (8 บติ) จะถกูใช้เป็น Host Address 

 3 บิตซ้ายสดุในไบต์แรกท่ีอยู่ด้านซ้ายสดุจะต้องมีคา่เป็น 1 1 0 ตามล าดบั ส่วนอีก 21 บิตท่ีเหลือ

จะถกูใช้ค านวณเป็น Network Address 

คลาส D 

 แอดเดรสในคลาส D จะไม่ถกูน ามาใช้ก าหนดให้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทัว่ไป แตจ่ะถกูใช้ส าหรับการส่ง

ข้อมลูแบบมลัตคิาสก์ (Multicast) ของบางแอพพลิเคชัน่ 

 ข้อก าหนดของคลาส D มีอยู่ว่า บิตซ้ายสดุ 4 บิตแรกในไบต์ซ้ายสดุจะต้องมีคา่เป็น 1 1 1 0 เสมอ ส่วน

อีก 28 บิตท่ีเหลือจะถูกใช้ก าหนด “แอดเดรสของกลุ่มเคร่ือง” ท่ีต้องการเข้ามาอยู่ในกลุ่มมัลติคาสก์

เดียวกนั (Multicast Group) 

 แอดเดรสในคลาสนีจ้ะไม่มีการแบง่แยกว่าบิตไหนเป็น Network Address หรือ Host Address เราจะ

สงัเกตได้วา่ ไบต์ซ้ายสดุของแอดเดรสในคลาส D จะต้องมีคา่เป็น 224 เสมอ 
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คลาส E 

 คลาส E เป็นแอดเดรสท่ีถกูสงวนเอาไว้ก่อน ยงัไม่ได้ถกูใช้งานจริง แตอ่าจถกูใช้ในอนาคต ข้อก าหนดมี

อยู่ว่า 4 บิตซ้ายสดุในไบต์แรกด้านซ้ายจะต้องมีคา่เป็น 1 1 1 1 วิธีการสงัเกตอย่างรวดเร็วว่า IP Address 

ท่ีได้มาอยูค่ลาสอะไร 

 ถ้าไบต์แรกด้านซ้ายสดุเป็นตวัเลข 1-126 แสดงวา่เป็นหมายเลข IP Address ท่ีอยูใ่นคลาส A 

 ถ้าไบต์แรกด้านซ้ายสดุเป็นตวัเลข 128-191 แสดงวา่เป็นหมายเลข IP Address ท่ีอยูใ่นคลาส B 

 ถ้าไบต์แรกด้านซ้ายสดุเป็นตวัเลข 192-223 แสดงวา่เป็นหมายเลข IP Address ท่ีอยูใ่นคลาส C 

Default Subnet Mask ของแต่ละคลาส 

 IP Address แตล่ะคลาสจะมีคา่ Subnet Mask เป็นของตนเอง ดงันี ้

 คลาส A จะมี Subnet Mask เป็น 255.0.0.0 

 หรือในเลขฐานสองคือ 11111111.00000000.00000000.00000000 

 คลาส B จะมี Subnet Mask เป็น 255.255.0.0 

 หรือในเลขฐานสองคือ 11111111. 11111111.00000000.00000000 

 คลาส C จะมี Subnet Mask เป็น 255.255.255.0 

 หรือในเลขฐานสองคือ 11111111. 11111111. 11111111.00000000 

การท า Subnetting 

 การท า Subnetting เป็นการน าเอา Network Address ท่ีมีอยู่ 1 Address มาแบง่ซอยออกเป็นหลายๆ 

Sub-Network Address เพ่ือให้สามารถน าไปก าหนดให้กบัเน็ตเวิร์คแตล่ะเซ็กเมนต์ได้ เราได้ทราบแล้วว่า

เน็ตเวิร์คแตล่ะเซ็กเมนต์ท่ีใช้โปรโตคอล TCP/IP ต้องการหมายเลข Network Address เป็นของตนเอง ซึ่ง

ต้องเป็นค่าเฉพาะตวัท่ีไม่ซ า้กันกับ Network Address ของเซ็กเมนต์อ่ืนดงันัน้เราจึงกล่าวได้ว่าการท า 

Subnetting คือการน าเอา Network Address ท่ีมีอยู่มาแบง่ซอยย่อยออกเป็นหลายๆ Subnet Address 

โดยให้จ านวนของ Subnet Address มากกวา่หรือเทา่กบัจ านวนของเน็ตเวิร์กเซ็กเมนต์ท่ีมีอยู่ 
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 ตวัอย่างเช่น เราตัง้ใจออกแบบให้หมายเลข IP Address ในเน็ตเวิร์กภายในมีการใช้งาน Private 

Address ท่ีขึน้ต้นด้วย 10.0.0.0/8 โดยเน็ตเวิร์คภายในมีการแบ่งออกเป็นหลายๆ เซ็กเมนต์เราสามารถ

น าเอา 10.0.0.0/8 มาค านวณแตกออกเป็นซบัเน็ตแอดเดรสย่อยๆ เพ่ือก าหนดให้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใน

แตล่ะซบัเน็ตได้ 

หลักพืน้ฐานของการท า Subnet 

 หลักการของการท า Subnet มีอยู่ว่า ต้องขอยืมเอาบิต (bit) ในต าแหน่งท่ีแต่เดิมเคยเป็น Host 

Address มาใช้เป็น Sub-network Address ด้วยการแก้ไขคา่ Subnet Mask ให้เป็นคา่ใหมท่ี่เหมาะสม 

 เม่ือมีการขอยืมเอาต าแหน่งบิตท่ีเคยเป็น Host Address มาใช้เป็น Sub-network Address ก็จะลดลง

ด้วย นอกจากนัน้ ต าแหน่งท่ีเป็น Network Address ก็จะเปล่ียนไป โดยจ านวนบิตท่ีถูกกันไว้ให้เป็น 

Network Address ก็จะเพิ่มมากขึน้ด้วย เพราะได้ไปขอยืมต าแหน่งบิตจากฝ่ังของ Host Address มาใช้ 

ดงันัน้ ในเม่ือต าแหน่งของ Host Address และ Network Address เปล่ียนไป คา่ของ Subnet Mask ก็

จะต้องเปล่ียนตามไปด้วยเพ่ือให้สอดคล้องกนั 

ปัญหาของการออกแบบให้มีค่าของ Subnet Mask เพียงค่าเดียวทั่วทัง้เน็ตเวิร์ค 

 การออกแบบให้เน็ตเวิร์คทุกๆ เซ็กเมนต์มีค่าของ Subnet Mask ท่ีเท่ากันตลอดนีเ้ราเรียกว่า Fixed 

Length Subnet Mask (FLSM) ซึ่งเป็นหลกัการในการออกแบบแอดเดรสแบบเก่าท่ีใช้กนัมาแตด่ัง้เดิมใน

สมยัแรกของการถือก าเนิดของระบบเน็ตเวิร์ค ในทางปฏิบตัิปัจจบุนั เราพบว่าหากยึดถือตามแนวทางการ

ออกแบบแบบ FLSM นีใ้นทกุๆ สถานการณ์ ผู้ดแูลเน็ตเวิร์คอาจพบกบั “ความไม่คล่องตวั” บางอย่างได้ 

เช่น คา่ของ Subnet Mask ท่ีค านวณได้สามารถให้จ านวนของซบัเน็ตแอดเดรสเพียงพอ แตไ่ม่สามารถให้

จ านวนของโฮสต์ตอ่หนึ่งซบัเน็ตได้อย่างเพียงพอ หรือในทางกลบักนัคา่ของ Subnet Mask ท่ีค านวณได้

สามารถให้จ านวนของโฮสต์ต่อหนึ่งซับเน็ตได้เพียงพอ แต่ไม่สามารถให้จ านวนของซับเน็ตแอดเดรสท่ี

ต้องการได้ ในอีกกรณีหนึ่งก็คือ การท่ีจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองโฮสต์ในแต่ละเซ็กเมนต์มีค่า

ต่างกันมาก การออกแบบโดยให้ค่าของ Subnet Mask คงท่ีเท่ากันหมดทุกๆ เซ็กเมนต์ อาจเป็นการ

สิน้เปลืองหมายเลขแอดเดรสในบางซบัเน็ตไปโดยไมจ่ าเป็น 
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 “ความไม่คล่องตวั” ข้างต้นสามารถถกูขจดัลงไปได้ด้วยการใช้เทคนิคการออกแบบSubnet mask แบบ

ท่ีเรียกว่า “Variable Subnet Mask(VLSM)” ซึ่งเป็นการออกแบบโดยไม่จ าเป็นต้องให้ค่าของ Subnet 

Mask มีค่าเท่ากันทุกๆ ซับเน็ต ในแต่ละซบัเน็ต เราสามารถออกแบบให้ค่าของ Subnet mask มีค่า

แตกตา่งกนัได้ 

Private Address 

 เน็ตเวิร์คเซ็กเมนต์ขององค์กรท่ีต้องติดต่อกับอินเตอร์เน็ตภายนอก จะต้องใช้หมายเลข  Network 

Address ท่ีเป็นหมายเลข Public IP Address ท่ีได้รับการจดัสรรจาก ISP หรือจากหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี

รับผิดชอบเร่ืองแอดเดรสบนอินเตอร์เน็ต 

 ส าหรับเน็ตเวิร์คภายในท่ีไม่ได้เช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ตโดยตรง เราสามารถใช้หมายเลขแอดเดรสท่ี

ขึน้ต้นด้วย IP Address ต่อไปนีไ้ด้ แอดเดรสดงักล่าวจะถกูสงวน (Reserved) ไว้ส าหรับใช้ในเน็ตเวิร์ค

ภายในเท่านัน้ โดยบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่นัน้จะไม่มีการใช้งานแอดเดรสท่ีถูกสงวนไว้เป็น 

Private Address ดงักลา่วนี ้

ช่วงของ IP Address คลาสของเน็ตเวิร์ค จ านวนของเน็ตเวิร์คที่เป็นไปได้ 
10.0.0.0 – 10.255.255.255 A 1 คลาส A 

172.16.0.0 – 172.31.255.255 B 16 คลาส B 
192.168.0.0 – 192.168.255.255 C 256 คลาส C 
Private Address ข้างต้นได้รับการก าหนดไว้ในมาตรฐาน RFC หมายเลข 1918 

 ในการเลือกว่าจะใช้งานแอดเดรสกลุ่มไหนขึน้กบัปริมาณของเน็ตเวิร์คเซ็กเมนต์ และปริมาณโฮสต์ต่อ

หนึ่งเซ็กเมนต์ท่ีอยู่ภายในเป็นหลกั เราสามารถน าเอาหลกัการของการท า Subnetมาใช้งานกับแอดเดรส

ภายในกลุ่มตา่งๆท่ีกล่าวมาข้างต้นนีไ้ด้เช่นกนั ตวัอย่างเช่น เน็ตเวิร์คภายในองค์กรเป็นเน็ตเวิร์คท่ีมีขนาด

ใหญ่ มกันิยมใช้งานแอดเดรส 10.0.0.0/8 แล้วใช้การแบ่ง Subnet เข้ามาช่วยแบง่แอดเดรส 10 ออกเป็น

ซบัเน็ตยอ่ยๆ เพ่ือก าหนดให้กบัแตล่ะเซ็กมนต์อีกครัง้ฃ 

 อย่างไรก็ดีเน่ืองจากแอดเดรสท่ีกล่าวมาข้างต้นนีถู้กก าหนดไว้ให้ภายในองค์กรของตนเท่านัน้ ไม่

สามารถติดต่อส่ือสารกับเน็ตเวิร์คอ่ืนๆ บนอินเตอร์เน็ตจริงได้ ดงันัน้ ในการท าให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์บน

เน็ตเวิร์คภายในสามารถติดต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ เราต้องใช้เทคนิควิธีการท า  Network Address 
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Translation (NAT) เข้ามาช่วยแปลงหมายเลข IP Address ต้นทางให้กลายเป็น Public IP Address จริงๆ 

เสียก่อน ก่อนถกูเร้าท์ตอ่ไปยงัเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตได้ 

Network Address Translation (NAT) 

 เทคนิดการท า NAT เป็นการแทนท่ีหมายเลข IP Address ต้นทางของแพ็กเก็ต IP ท่ีวิ่งผ่านอุปกรณ์

ออกไปให้เป็นหมายเลข IP Address ท่ีก าหนด 

 มีอปุกรณ์อยู่ด้วยกนัหลายประเภทท่ีสามารถท า NAT ได้ ได้แก่ เร้าท์เตอร์ และไฟล์วอลล์เป็นต้น โดยมี

ลกัษณะการท า NAT กว้างๆ เหมือนกนัคือ 

 Static NAT : เป็นการท า NAT แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One) ความหมายก็คือ ก าหนดให้

หมายเลข Private Address เบอร์นี ้จะถูกแทนท่ี (Translate) ออกไปเป็นหมายเลข Public 

Address เบอร์อะไร 

 Dynamic NAT : เป็นการท า NAT แบบหลายๆ แอดเดรสต่อหนึ่งแอดเดรส (Many to One) 

ความหมายก็คือ มีการสร้าง NAT Pool ขึน้มาหนึ่ง Pool แชร์ร่วมกัน ซึ่งภายใน Pool นัน้

ประกอบด้วยหลายๆ IP Address เม่ือแพ็กเก็ต IP ท่ีมี Private Address ตา่งๆ วิ่งผ่านอปุกรณ์ท่ี

ท า NAT เข้ามา แพ็กเก็ต IP แรกจะถกูแทนท่ีด้วยแอดเดรสใน Pool แอดเดรสหนึ่ง แพ็กเก็ต Ip ท่ี

สองก็จะถกูแทนท่ีด้วยอีกแอดเดรสหนึง่ท่ีอยูใ่น Pool ไปเร่ือยๆ 

 Port Address Translation (PAT) หรือ NAT Overloading : เป็นการท า NAT โดยอาศยั IP 

Address เพียงแอดเดรสเดียวแชร์ร่วมกนัส าหรับทกุๆ Private Addressโดยอปุกรณ์ท่ีท า NAT ใน

ลกัษณะนีจ้ะใช้หมายเลข TCP Port เป็นตวัแบง่แยก Private Address แตล่ะแอดเดรสเอง 
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หลักการท างานของ Static NAT 

 
รูปท่ี 11.1 หลกัการพืน้ฐานของ NAT 

ท่ีมา : หนงัสือเรียนรู้ระบบเน็ตเวิร์กจากอปุกรณ์ของ Cisco, 2548 : 498 

 จากรูปแสดงหลกัการพืน้ฐานของ NAT โดยแพ็กเก็ตท่ีวิ่งออกจากเน็ตเวิร์คภายในซึ่งใช้งาน Private 

Address (192.168.x.x) จะถกูแทนท่ีหรือ Translate หมายเลข Source IP Address จาก 192.168.x.x ให้

กลายเป็นหมายเลข Public Address (ขึน้ต้นด้วย 203.155.155.x) ซึง่ทาง ISP จดัสรรมาให้ 

 ส าหรับกรณีของ Static Nat จะเห็นได้ว่าบนเร้าท์เตอร์ตวัริมขาออก (เร้าท์เตอร์ HQ) ได้ถูกเซ็ต

คอนฟิกเูรชัน่ไว้ให้มีการแมปแบบหนึ่งตอ่หนึ่งคือ ถ้าหมายเลข Source Address เป็น 192.168.30.2 ก็ให้

แทนท่ีด้วย Source Address เป็น 203.155.155.12 และถ้าหมายเลข Source Address เป็น 

192.168.30.3 ก็ให้แทนท่ีด้วย Source Address เป็น 203.155.155.13 

 เม่ือแพ็กเก็ตถกูส่งกลบัมาจากอินเตอร์เน็ต เร้าท์เตอร์ตวัริมก็จะเช็คดใูนตาราง NAT Table และแทนท่ี 

Destination Address 203.155.155.12 ด้วย Private Address จริงคือ 192.168.30.2 ให้โดยอตัโนมตั ิ

และสง่กลบัเข้าไปยงัเน็ตเวิร์คภายในให้ถึงเคร่ืองโฮสต์นัน้ๆ 

 Static NAT นีม้ักนิยมใช้กับเซิร์ฟเวอร์ท่ีต้องการเปิดให้บริการต่อสาธารณะภายนอกซึ่งต้องการ

หมายเลข Public Address เป็นของตนเองท่ีแนน่อน 


