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 VPN หรือ Virtual Private Network หมายถึง เครือขายเสมือนสวนตัว ท่ีทํางานโดยใช 
โครงสรางของเครือขายสาธารณะ หรืออาจจะวิ่งบนเครือขาย IP  ก็ไดแตยังสามารถคงความเปน 
เครือขายเฉพาะขององคกรได  ดวยการเขารหัสแพ็กเก็ตกอนสง เพ่ือใหขอมูล มีความปลอดภัยมาก 
ขึ้น  สรุปงายๆคือตองมีความเปนสวนตัวและมีความปลอดภัยนั่นเอง  ดังรูปดานลาง 
 

 
 
ไมวาเราจะอยูท่ีใดก็เสมือนนั่งทํางานอยูท่ี HQ (สํานักงานใหญของบริษัท) สามารถใชงาน printer ,
สง e-mail หรือใชโทรศัทพภายในได 

VPN จะครอบคลุมท้ังอุปกรณฮารดแวร(เชน Gateway Box , Router, Firewall) ,และ 
ซอฟตแวร (VPN Server บน Windows Server, VPN Server บน Linux Server  หรือ Application 
VPN )  การเขารหัสแพ็กเก็ต เพ่ือทําใหขอมูล มีความปลอดภัยนั้น ก็มีอยูหลายกลไกดวยกัน ซ่ึงวิธี
เขารหัสขอมูล (encryption) จะทํากันท่ีเลเยอร 2 คือ Data Link Layer หรือท่ีเรียกกันวา  tunneling 
protocols   ซ่ึง tunneling protocols ท่ีอยูใน Layer 2 ไดแก  

1) Layer 2 Forwarding (L2F)  tunneling protocol นี้  Cisco  เปนผูคิดคนขึ้นมา 
2) Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)  tunneling protocol นี้  Microsoft  เปนผูคิดคน

ขึ้นมา 
3) Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)  tunneling protocol นี้  Microsoft และ Cisco  เปนผู

คิดคนขึ้นมาเพ่ือใชแทน L2F และ PPTP เปนการรวมท้ัง 2 tunneling protocol เขาดวยกัน 



4) Generic Routing Encapsulation (GRE) เปน  tunneling protocol ท่ีเปดโอกาสให product 
อ่ืนท่ีไมใช Cisco สามารถทํา VPN บน IP tunnels ได  

ขอดวยของ tunneling protocols ใน Layer 2  คือชาและสามารถโดนโขมยขอมูลหรือโดน hack ได 
 

ปจจุบัน มีการเขารหัสใน IP Layer  (Layer 3)  ไดแก  
1) IPSec (IP Security)   เปน tunneling protocol  ตามมาตรฐานของหนวยงาน IETF 
2) SSL VPN  เปน tunneling protocol  ท่ีพัฒนาโดย Netscape  Corporation เปนการทํา 

VPN ผาน Web Browser ผานพอรต 443 
ขอดีของ tunneling protocols ใน Layer 3  คือเร็วกวา และปลอดภัยกวา tunneling protocols ใน 
Layer 2  และถาเปนอุปกรณทางดาน Network ท่ีออกมาใหมไมวาจะเปน Router หรือ Firewall จะมี 
tunneling protocols ใน Layer 3   ไมวาจะเปน IPSec หรือ SSL VPN มาดวยเสมอ  
 

 
 

ปกติแลว VPN ถูกนํามาใชกับองคกรขนาดใหญ ท่ีมีสาขาอยูตามท่ีตางๆ และตองการ 
ตอเช่ือมเขาหากัน โดยยังคงสามารถรักษาเครือขายใหใชไดเฉพาะ คนภายในองคกร หรือคนท่ี
เกี่ยวของดวย เชน ลูกคา, ซัพพลายเออร หรือ คูคา เปนตน    

นอกจากนี้แลว กลไกในการสรางโครงขาย VPN อีกประเภทหนึ่ง คือ MPLS 
(Multiprotocal Label Switch) เปนวิธีในการสงแพ็กเก็ต โดยการใสlabel ท่ีสวนหัว ของขอความ



และคอยเขารหัสขอมูล จากนั้น จึงสงไปยังจุดหมายปลายทาง เม่ือถึงปลายทาง ก็จะถอดรหัสท่ีสวน
หัวออก วิธีการนี ้ชวยใหผูวางระบบเครือขาย สามารถแบง Virtual LAN เปนวงยอย ใหเปน
เครือขายเดียวกันไดตัวอยางเชน บริษัท A ก็จะไดVPN label A ท่ีหัวขอความ ของทุกแพ็กเก็ต 
บริษัท B ไดรหัสท่ีหัวขอความเปน B เพ่ือสงขอมูล ขอมูลท่ีสงออกไป ก็จะวิ่งไปหาปลายทางตาม 
Label ของตนซ่ึงผูวางระบบ สามารถเพ่ิมกลุมในวง VLAN ไดอยางไมจํากัด  

 
บริการ VPN แบงออกเปน 3 รูปแบบ 
1. Remote access VPNs : เปนรูปแบบในการเขาถึงเครือขาย VPN จากอุปกรณเคล่ือนท่ีตาง  ๆซ่ึง 
สามารถเขาถึงเครือขายได  โดยเปนการเขาถึงจากไคลเอ็นตใด  ๆก็ได โดยอาศัย ผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต เปนตัวกลาง ในการติดตอ ซ่ึงจะมีการเขารหัสในการ สงสัญญาณจากเครื่องไคลเอ็นต
ไปยัง  VPN Server   หรือสรุปคือ ตองมี VPN Server  1 ตัว  และเครื่อง Client ท่ีตองการติดตอตอง
มีการติดตั้ง VPN Client ไวท่ีอุปกรณ  รูปแบบนี้จะเหมาะกับ ลักษณะการทํางานแบบ Mobile User 
เชน พนักงานฝายขายหรือวิศวกรท่ีเดินทางไปตางจังหวัดบอยๆ  
 
2. Site-to-site VPNs  หรือ Intranet VPN: เปนรูปแบบในการเขาถึงเครือขาย VPN ท่ีใชเฉพาะ
ภายในองคกรเทานั้น อาทิ การตอเช่ือมเครือขาย ระหวางสํานักงานใหญในกรุงเทพฯ และสาขายอย 
ในตางจังหวัดเสมือนกับ การทดแทน การเชาวงจรลีสไลน ระหวาง กรุงเทพกับตางจังหวัด โดยท่ี
แตละสาขาสามารถ ตอเช่ือมเขากับ ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ในทองถ่ินของตน เพ่ือเช่ือมเขา 
โครงขาย VPN ขององคกรอีกทีหนึ่ง  หรือสรุปก็คือ ตองให Router หรืออุปกรณ 2  ฝง ทํา VPN 
แบบ Site-to-site ถึงกัน โดย เครื่องของ Client ไมตองทําอะไร ปจจุบันเปนท่ีนิยมมาก ยกตัวอยาง มี
บริษัทท่ีมี ADSL ในพ้ืนท่ีเชน เชียงใหมกับ กรุงเทพฯ และ ADSL Router เปนรุนท่ีมีฟงกชัน VPN 
Site-to-site  ทําใหท้ัง 2 สาขาใชงานภายในไดแบบประหยัดคาใชจายมากๆ ไมวาจะเปน Data,voice 
หรือ video เปนตน   
 
3. Extranet VPN: เปนรูปแบบในการเขาถึงเครือขาย ท่ีคลายกับ Intranet VPN แตมีการขยายวง
ออกไป ยังกลุมลูกคา ซัพพลายเออร และพารตเนอร เพ่ือใหใชเครือขายได จุดสําคัญอยางหนึ่ง ใน
การเลือกติดตั้ง VPN คือการเลือก ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ท่ีวางระบบรักษาความปลอดภัยเปน
อยางด ีมีสวนอยางมาก ในการสงขอมูลบน VPN ใหปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพราะถา ไอเอสพี มีระบบ
รักษาความปลอดภัย ท่ีรัดกุม ก็จะชวยให ขอมูลท่ีสงมา มีความปลอดภัยมากขึ้น  Extranet VPN 
อาจจะเปดใหใชงานไดแคบางเมนูเทานั้น ตองเนนเรื่องของความเปนสวนตัว 
 
 



ประโยชนท่ีไดรับจาก VPN 
ประโยชนของ การติดตั้งเครือขายแบบ VPN จะชวยองคกร ประหยัดคาใชจาย เพราะไมวา

ผูใชองคกร จะอยูท่ีใดในโลก ก็สามารถเขาถึง เครือขาย VPN ของตนได โดยการตอเช่ือม เขากับ ผู
ใหบริการทองถ่ินนั้นๆ ทําใหชวยลด คาใชจาย ในการติดตอส่ือสาร และสามารถ ลดคาใชจายใน
สวนของ การดูแลรักษาระบบอีกดวย นอกจากนี ้ระบบเครือขาย VPN ยังสามารถ ใหความคลองตัว
ในการเปล่ียนแปลง เชน การขยายเครือขาย ในอนาคตนอกจากนีแ้ลว ในแงของ ผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต การออกบริการ VPN ก็เปนอีกทางเลือกหนึ่ง ท่ีชวยให ลูกคาของไอเอสพี ประหยัด
คาใชจาย และสะดวกสบายมากขึ้น 

 
สําหรับหนวยงานท่ีมีงบประมาณนอย ผมขอเสนอตัวนี้ครับ OpenVPN   ซ่ึงเปนของ free 

และเปนopen source   สามารถติดตัง้ไดท้ังบน Windows และ Linux   ติดตั้งไดท้ังแบบ Remote 
access VPNs และ Site-to-site VPNs  สะดวกและประหยัดคาใชจาย  แตตองมีความรูพอสมควร  

 
 
หวังวาบทความนี้คงจะกอใหเกิดประโยชนไมมากก็นอยสําหรับผูท่ีทํางานอยูในแวดวงไอ

ทีนะครับ 
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