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

ไมวาเราจะอยูที่ใดก็เสมือนนั่งทํางานอยูที่ HQ (สํานักงานใหญของบริษัท) สามารถใชงาน printer ,
สง e-mail หรือใชโทรศัทพภายในได
VPN จะครอบคลุมทั้งอุปกรณฮารดแวร(เชน Gateway Box , Router, Firewall) ,และ
ซอฟตแวร (VPN Server บน Windows Server, VPN Server บน Linux Server หรือ Application
VPN ) การเขารหัสแพ็กเก็ต เพื่อทําใหขอมูล มีความปลอดภัยนั้น ก็มีอยูหลายกลไกดวยกัน ซึ่งวิธี
เขารหัสขอมูล (encryption) จะทํากันที่เลเยอร 2 คือ Data Link Layer หรือที่เรียกกันวา tunneling
protocols ซึ่ง tunneling protocols ที่อยูใน 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
คิดคนขึ้นมาเพื่อใชแทน L2F และ PPTP เปนการรวมทัง้ 2 tunneling protocol เขาดวยกัน

4) Generic Routing Encapsulation (GRE) เปน tunneling protocol ที่เปดโอกาสให product
อื่นที่ไมใช 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 ที่พัฒนาโดย Netscape Corporation เปนการทํา
VPN ผาน Web Browser ผานพอรต 443
ขอดีของ tunneling protocols ใน Layer 3 คือเร็วกวา และปลอดภัยกวา tunneling protocols ใน
Layer 2 และถาเปนอุปกรณทางดาน Network ที่ออกมาใหมไมวาจะเปน Router หรือ Firewall จะมี
tunneling protocols ใน Layer 3 ไมวาจะเปน IPSec หรือ SSL VPN มาดวยเสมอ

ปกติแลว VPN ถูกนํามาใชกับองคกรขนาดใหญ ที่มีสาขาอยูตามที่ตางๆ และตองการ
ตอเชื่อมเขาหากัน โดยยังคงสามารถรักษาเครือขายใหใชไดเฉพาะ คนภายในองคกร หรือคนที่
เกี่ยวของดวย เชน ลูกคา, ซัพพลายเออร หรือ คูคา เปนตน
นอกจากนี้แลว กลไกในการสรางโครงขาย VPN อีกประเภทหนึ่ง คือ MPLS
(Multiprotocal Label Switch) เปนวิธีในการสงแพ็กเก็ต โดยการใสlabel ที่สวนหัว ของขอความ

และคอยเขารหัสขอมูล จากนั้น จึงสงไปยังจุดหมายปลายทาง เมื่อถึงปลายทาง ก็จะถอดรหัสที่สวน
หัวออก วิธีการนี้ ชวยใหผูวางระบบเครือขาย สามารถแบง Virtual LAN เปนวงยอย ใหเปน
เครือขายเดียวกันไดตัวอยางเชน บริษัท A ก็จะไดVPN label A ที่หัวขอความ ของทุกแพ็กเก็ต
บริษัท B ไดรหัสที่หัวขอความเปน B เพื่อสงขอมูล ขอมูลที่สงออกไป ก็จะวิ่งไปหาปลายทางตาม
Label ของตนซึ่งผูวางระบบ สามารถเพิ่มกลุมในวง VLAN ไดอยางไมจํากัด
บริการ VPN แบงออกเปน 3 รูปแบบ
1. Remote access VPNs : เปนรูปแบบในการเขาถึงเครือขาย VPN จากอุปกรณเคลื่อนที่ตางๆ ซึ่ง
สามารถเขาถึงเครือขายได โดยเปนการเขาถึงจากไคลเอ็นตใดๆ ก็ได โดยอาศัย ผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต เปนตัวกลาง ในการติดตอ ซึ่งจะมีการเขารหัสในการ สงสัญญาณจากเครื่องไคลเอ็นต
ไปยัง VPN Server หรือสรุปคือ ตองมี VPN Server 1 ตัว และเครื่อง Client ที่ตองการติดตอตอง
มีการติดตั้ง VPN Client ไวที่อุปกรณ รูปแบบนี้จะเหมาะกับ ลักษณะการทํางานแบบ Mobile User
เชน พนักงานฝายขายหรือวิศวกรที่เดินทางไปตางจังหวัดบอยๆ
2. Site-to-site VPNs หรือ Intranet VPN: เปนรูปแบบในการเขาถึงเครือขาย VPN ที่ใชเฉพาะ
ภายในองคกรเทานั้น อาทิ การตอเชื่อมเครือขาย ระหวางสํานักงานใหญในกรุงเทพฯ และสาขายอย
ในตางจังหวัดเสมือนกับ การทดแทน การเชาวงจรลีสไลน ระหวาง กรุงเทพกับตางจังหวัด โดยที่
แตละสาขาสามารถ ตอเชื่อมเขากับ ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ในทองถิ่นของตน เพื่อเชื่อมเขา
โครงขาย VPN ขององคกรอีกทีหนึ่ง หรือสรุปก็คือ ตองให Router หรืออุปกรณ 2 ฝง ทํา VPN
แบบ Site-to-site ถึงกัน โดย เครื่องของ Client ไมตองทําอะไร ปจจุบันเปนที่นิยมมาก ยกตัวอยาง มี
บริษัทที่มี ADSL ในพื้นที่เชน เชียงใหมกับ กรุงเทพฯ และ ADSL Router เปนรุนที่มีฟงกชัน VPN
Site-to-site ทําใหทั้ง 2 สาขาใชงานภายในไดแบบประหยัดคาใชจายมากๆ ไมวาจะเปน Data,voice
หรือ video เปนตน
3. Extranet VPN: เปนรูปแบบในการเขาถึงเครือขาย ที่คลายกับ Intranet VPN แตมีการขยายวง
ออกไป ยังกลุมลูกคา ซัพพลายเออร และพารตเนอร เพื่อใหใชเครือขายได จุดสําคัญอยางหนึ่ง ใน
การเลือกติดตั้ง VPN คือการเลือก ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ที่วางระบบรักษาความปลอดภัยเปน
อยางดี มีสวนอยางมาก ในการสงขอมูลบน VPN ใหปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพราะถา ไอเอสพี มีระบบ
รักษาความปลอดภัย ที่รัดกุม ก็จะชวยให ขอมูลที่สงมา มีความปลอดภัยมากขึ้น Extranet VPN
อาจจะเปดใหใชงานไดแคบางเมนูเทานั้น ตองเนนเรื่องของความเปนสวนตัว

ประโยชนที่ไดรับจาก VPN
ประโยชนของ การติดตั้งเครือขายแบบ VPN จะชวยองคกร ประหยัดคาใชจาย เพราะไมวา
ผูใชองคกร จะอยูที่ใดในโลก ก็สามารถเขาถึง เครือขาย VPN ของตนได โดยการตอเชื่อม เขากับ ผู
ใหบริการทองถิ่นนั้นๆ ทําใหชวยลด คาใชจาย ในการติดตอสื่อสาร และสามารถ ลดคาใชจายใน
สวนของ การดูแลรักษาระบบอีกดวย นอกจากนี้ ระบบเครือขาย VPN ยังสามารถ ใหความคลองตัว
ในการเปลี่ยนแปลง เชน การขยายเครือขาย ในอนาคตนอกจากนีแ้ ลว ในแงของ ผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต การออกบริการ VPN ก็เปนอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ชวยให ลูกคาของไอเอสพี ประหยัด
คาใชจาย และสะดวกสบายมากขึ้น
สําหรับหนวยงานที่มีงบประมาณนอย ผมขอเสนอตัวนี้ครับ OpenVPN ซึ่งเปนของ free
และเปนopen source สามารถติดตัง้ ไดทั้งบน Windows และ Linux ติดตั้งไดทั้งแบบ Remote
access VPNs และ Site-to-site VPNs สะดวกและประหยัดคาใชจาย แตตองมีความรูพอสมควร

หวังวาบทความนี้คงจะกอใหเกิดประโยชนไมมากก็นอยสําหรับผูที่ทํางานอยูในแวดวงไอ
ทีนะครับ
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