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ข้อบ่งใช้เอกสาร 

 เอกสารฉบับนี้เป็นแนวทางเพ่ือการเปลี่ยนผ่านการใช้งานจาก IPv4 ไปสู่ IPv6 ซึ่งผู้จัดท าได้มีการ
รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร หรือข้อมูลต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดบ้าง แต่
ทั้งนี้เอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้ผู้ที่ไม่ทราบถึงแนวทางการด าเนินงาน สามารถมีข้อมูลเพ่ือช่วยใน
การด าเนินการและตัดสินใจได้ โดยเอกสารฉบับนี้จะไม่มีการกล่าวถึงการด าเนินการแบบระบุเจาะจงไปยัง
อุปกรณ์ เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการจัดท าเอกสารกลาง แต่ทั้งนี้หากต้องการข้อมูลใดๆ เพ่ิมเติม สามารถ
ศึกษาเพ่ิมเติมได้จากเอกสารอ้างอิงตามด้านท้ายของเอกสารนี้ อีกท้ังเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารที่จะมีการ
ปรับปรุงเพื่อให้เอกสารมีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และมีความถูกต้องมากท่ีสุด  
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ค าน า 

 เนื่องจากหมายเลขไอพีแอดเดรสรุ่นที่ ๔ (IPv4) ซึ่งเป็นหมายเลขที่ระบุที่อยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่
ใช้อยู่ในปัจจุบันเริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพ่ิมขึ้นอย่างเท่าทวีคูณ ดังนั้นหมายเลขไอพีแอดเดรสรุ่นที่ ๖ 
(IPv6) จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือตอบสนองการใช้งานเพ่ือตอบสนองต่ออัตราการขยายตัวของการใช้งาน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่เนื่องจากรูปแบบที่เปลี่ยนไป การเปลี่ยนผ่านการใช้งานจาก  IPv4 ไปสู่ IPv6 ใน
ระยะแรกจึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความส าคัญ เพ่ือการพัฒนาและการให้บริการอย่างยั่งยืนในอนาคต 

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเปลี่ยนผ่าน
ดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ร่วมกับ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) (สรอ.) ด าเนินการจัดท าเอกสารแนวทางการเปลี่ยนผ่านจาก IPv4 ไปสู่ IPv6 เพ่ือเป็นแนวทางแก่
หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ได้น าไปเป็นแนวทางในการเปลี่ยนผ่านต่อไป 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)  
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แนวทางการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 

บทน า 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ใช้งานอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งปัจจุบันความ

ต้องการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตเพ่ือรับรู้ รับทราบ ค้นคว้า ข้อมูลข่าวสารนั้น เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอุปกรณ์ที่มี
ความจ าเป็นในการเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น จ าเป็นที่จะต้องมีต าแหน่งที่อยู่ระบุในเครือข่าย
อย่างชัดเจน ซึ่งเราเรียกต าแหน่งที่อยู่นั้นว่า IP Address ซึ่งปัจจุบันเป็นการใช้งาน IP Address ในรุ่นที่ ๔ 
(IPv4) 

 เนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ใช้งาน IPv4 นั้น เกิดขึ้นมากว่า ๓๐ ปี รวมถึงความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่ไม่หยุด ท าให้ปัจจุบัน IPv4 นั้นได้ถูกน ามาจัดสรรให้กับผู้ดูแลหมายเลข IP ประจ าภูมิภาคต่างๆ 
(RIR : Regional Internet Registry) จนหมดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งส่งผลให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่มี IP 
Address เพียงพอต่อการให้บริการในอนาคตได้ ดังนั้น เพ่ือรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจึงได้มีการ
คิดค้นหมายเลข IP Address ในรูปแบบใหม่ หรือท่ีเรียกว่า IPv6 

 IPv4 นั้นสามารถรองรับการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายได้มากถึง ๒๓๒ หรือประมาณ ๔ พันล้าน หมายเลข 
แต่หมายเลข IPv6 มีมากกว่า IPv4 ทั้งหมดอยู่ถึง ๒๙๖ หมายเลข ซึ่งมากเกินกว่าที่จะสามารถน ามาอ่านเป็น
จ านวนนับได ้

ผลกระทบจากการน า IPv6 มาใช้ 
 ผลกระทบของการใช้งาน IPv6 นั้น จะถูกแบ่งออกเป็น ๒ ระดับหลักๆ นั่นคือ ในระดับของผู้
ให้บริการ และระดับผู้ใช้งาน  

 ในระดับของผู้ให้บริการนั้น ผู้ให้บริการเครือข่ายจะได้รับผลกระทบโดยตรง นั่นหมายถึงผู้ให้บริการ
จ าเป็นที่จะต้องจัดหา ปรับปรุง เสริมประสิทธิภาพของอุปกรณ์ให้รองรับการส่งผ่านข้อมูลที่เป็น IPv6 ด้วย ซึ่ง
จ าเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ 

 ผู้ให้บริการระบบ ผู้ให้บริการข้อมูล หรือนักพัฒนาโปรแกรม  ซึ่งผู้ให้บริการในกลุ่มนี้จะได้รับ
ผลกระทบบ้างจากการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอาจจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายให้สามารถรองรับ 
IPv6 และจ าเป็นที่จะต้องมีการน าโปรแกรมประยุกต์ หรือ พัฒนาโปรแกรมใหม่ เพ่ือให้รองรับการเชื่อมต่อ
แบบ IPv6 ด้วยเช่นกัน ซึ่งทั้งนี้ อาจมีบางระบบไม่สามารถที่จะน ามาปรับเพ่ือใช้งาน IPv6 ได้ เนื่องจากความ
ล้าสมัยของตัวโปรแกรม หรืออาจเพราะความไม่คุ้มทุนในการปรับปรุง 

 ผู้ใช้งานทั่วไป โดยแนวคิดแล้วผู้ใช้งานทั่วไปจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้  IPv6 น้อยที่สุด 
เนื่องจากโดยทั่วไปผู้ใช้งานจะมีการใช้งานระบบปฏิบัติการต่างๆ เช่น Linux, Mac OS X หรือ Microsoft 
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Windows ซึ่งโดยระบบปฏิบัติการทั้งหมดนั้น มีความสามารถในการรองรับ IPv6 ได้อยู่แล้ว หากแต่ผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นคงจะเป็นเรื่องของโปรแกรมประยุกต์บางตัว ที่ยังไม่รองรับการใช้งาน IPv6 นั่นเอง แต่ทั้งนี้ 
โปรแกรมที่ใช้เข้าถึงเครือข่าย WWW (Web Browser) ส่วนใหญ่นั้น รองรับ IPv6 เรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็น 
Mozilla Firefox, Safari หรือ Microsoft Internet Explorer  

 แต่ทั้งนี้ในการเปลี่ยนไปใช้งาน IPv6 จะไม่มีการด าเนินการในทันทีทันใด หากแต่จะเป็นการ
ด าเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบและการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น IPv4 ก็
ยังคงสามารถใช้งานได้อยู่จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ IPv6 ทั้งหมด  
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คุณลักษณะของ IPv6 
 IPv6 คือรูปแบบใหม่ของ Internet Protocol (IP) ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้แทนที่ IPv4 ที่สามารถ
รองรับการเชื่อมต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ตได้เพียง ๒๓๒ แอดเดรส หรือ ๔,๒๙๔,๙๖๗,๒๙๖ เท่านั้น ในขณะที่ IPv6 
รองรับได้มากถึง ๒๑๒๘ หรือ ๓๔๐,๒๘๒,๓๖๖,๙๒๐,๙๓๘,๔๖๓,๔๖๓,๓๗๔,๖๐๗,๔๓๑,๗๖๘,๒๑๑,๔๕๖ 
แอดเดรส ดังนั้น เมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ต ก็ยังสามารถใช้งาน
ได้เพียงพออยู่ในอนาคต 

 โดยพ้ืนฐานแล้วหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) จะถูกอธิบายโดยใช้เลขฐานสอง ซึ่งส าหรับ 
IPv4 จะประกอบด้วยเลขฐาน ๒ จ านวน ๓๒ ตัว หรือสามารถเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า ๓๒ บิต (bit หรือ 
binary digit) แต่เมื่อน ามาใช้งานจริง เพ่ือความสะดวกและง่ายในการเรียกใช้ IPv4 ก็จะถูกน ามาเขียนเขียน
อยู่ในรูปเลขฐานสิบแทน ส่วนใน IPv6 ที่ได้รับการพัฒนานั้น จะมีขนาดเพ่ิมขึ้นมาเป็น ๑๒๘ บิต โดยมีการ
เปรียบเทียบคุณลักษณะการเขียนที่แตกต่างกันดังนี้ 

IPv4 IPv6 
ขนาด ๓๒ บิต ๑๒๘ บิต 
รูปแบบการเขียน ฐานสิบ ฐานสิบหก 

วิธีการเขียน 
แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม กลุ่มละ ๘ 

บิต 
คั่นด้วย “.” 

แบ่งออกเป็น ๘ กลุ่ม กลุ่มละ ๑๖ บิต 
คั่นด้วย “:” 

 192.168.0.1 3FFE:4016:2005:0000:0000:0000:0000:0001 
การแบ่ง Class Classful, Classless ไม่มีการแบ่ง Class 
การบอกขนาด
เครือข่าย 

Subnet Mask Prefix Length 

 255.255.255.0 3FFE:4016:2005::/48 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 
 เนื่องจาก IPv6 จะใช้ระบบเลขฐานสิบหกในการเขียน ซึ่งจะประกอบไปด้วยเลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 และตัวอักษร A, B, C, D, E, F โดยจะมีความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐานสอง ฐานสิบ และ ฐานสิบหก ดัง
ตารางที่แสดงด้านล่างนี้ 

ฐานสอง ฐานสิบ ฐานสิบหก 
0000 0 0 
0001 1 1 
0010 2 2 
0011 3 3 



๔ 

 

แนวทางการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 
จัดท าโดย ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   

0100 4 4 
0101 5 5 
0110 6 6 
0111 7 7 
1000 8 8 
1001 9 9 
1010 10 A 
1011 11 B 
1100 12 C 
1101 13 D 
1110 14 E 
1111 15 F 

 

ตัวอย่างการเขียน IPv6  
 IPv6 จ านวน ๑๒๘ บิต จะถูกแบ่งออกเป็นจ านวน ๘ กลุ่ม กลุ่มละ ๑๖ บิต (หรือกลุ่มละ ๔ ตัวอักษร 
ในฐาน ๑๖) คั่นแต่ละกลุ่มด้วยเครื่องหมาย “:” ตัวอย่างเช่น 

ฐานสอง ฐานสิบหก 
กลุ่มท่ี ๑ 0011 1111 1111 1110 3FFE 
กลุ่มท่ี ๒ 0100 0000 0001 0110 4016 
กลุ่มท่ี ๓ 0010 0000 0000 0101 2005 
กลุ่มท่ี ๔ 0000 0000 0000 0000 0000 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
กลุ่มท่ี ๘ 0000 0000 0000 0000 0000 

 
 จะสามารถเขียนได้เป็น 

 3FFE:4016:2005:0000:0000:0000:0000:0000 
 
 แต่เนื่องจากการเขียนในลักษณะนี้ความยุ่งยากและสับสนในการน ามาใช้งานได้ ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมความ
สะดวก IPv6 สามารถเขียนในรูปแบบย่อได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

- หากมีเลขศูนย์ด้านหน้าของกลุ่มใด สามารถละไว้ได้ 
- หากกลุ่มใดเป็นเลขศูนย์ทั้ง ๔ ตัว (0000) สามารถเขียนแทนด้วย “0” ตัวอย่างเช่น 



๕ 

 

แนวทางการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 
จัดท าโดย ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   

 
3FFE:4016:2005:0000:0001:0123:0000:0055 
สามารถเขียนได้เป็น 
3FFE:4016:2005:0:1:123:0:55 
 

- หากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (หรือหลายกลุ่มที่ต าแหน่งติดกัน) เป็นเลขศูนย์ทั้งหมด สามารถจะละไว้ได้ 
โดยใช้เครื่องหมาย “::” แต่จะสามารถท าลักษณะนี้ได้ในต าแหน่งเดียวเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดความ
สับสน ตัวอย่างเช่น 

 
3FFE:4016:2005::1:123:0:55 
หรือ 
3FFE:4016:2005:0:1:123::55 
 

การก าหนดขนาดของเครือข่าย 
 ใน IPv6 จะไม่มีการก าหนด Class ของหมายเลข และใช้ Prefix Length แทนการใช้ Subnet Mask 
เพ่ือบอกขนาดของเครือข่าย โดยจะเขียนด้านหลังหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ด้วยเครื่องหมาย “/” 
ตามด้วยขนาดของ Prefix ตัวอย่างเช่น 
 
 3FFE:4016:2005::1/48 
 

นั้นหมายถึง เครือข่ายนี้มี Prefix ขนาด ๔๘ บิต หรือก็คือ 3FFE:4016:2005:: ดังนั้นที่เหลืออีก ๘๐ 
บิต (๑๒๘-๔๘ = ๘๐) จะเป็นหมายเลขที่ระบุอุปกรณ์แต่ละตัวในเครือข่าย (Interface ID) ซึ่งจะสามารถ
รองรับได้มากถึง ๒๘๐ หรือ ๑,๒๐๘,๙๒๕,๘๑๙,๖๑๔,๖๒๙,๑๗๔,๗๐๖,๑๗๖ หมายเลข และจากตัวอย่าง
ข้างต้น Interface ID ก็คือ 1 นั่นเอง 

ทั้งนี้ การก าหนดขนาดของเครือข่ายนั้นสามารถท าได้หลายรูปแบบ โดยเมื่อได้รับการจัดสรร Prefix 
มาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้ว ก็สามารถก าหนดแบ่ง subnet ย่อยๆ ได้อีกเช่นกัน ในรูปแบบเดียวกันกับ
การแบ่ง subnet ของ IPv4 ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจ านวนและความต้องการในการใช้งาน  

ตัวอย่างการก าหนดขนาดเครือข่าย 
 

3FFE:4016:2005: 0001: 0000:0000:000:0001 
๔๘ บิต ๑๖ บิต ๖๔ บิต 
Prefix Subnet ID Host ID/Interface ID 



๖ 

 

แนวทางการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 
จัดท าโดย ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   

 
ความสามารถอ่ืนๆของ IPv6 
 นอกจากจ านวนไอพีแอดเดรส (IP Address) ที่เพ่ิมขึ้นแล้ว IPv6 ก็ยังมีความสามารถทางด้านเทคนิค
อีกหลายประการ ดังต่อไปนี้ 

- ส่วนหัวของข้อมูล (Header) ได้มีการปรับปรุงให้มีขนาดคงที่ เพ่ือลดความยุ่งยากในการ
ประมวลผลของอุปกรณ์น าเส้นทาง (Router) 

- สนับสนุนการเชื่อมต่อจากต้นทางไปยังปลายทางได้โดยตรง ไม่จ าเป็นต้องผ่านอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
แปลงที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต 

- เพ่ิมความม่ันคงปลอดภัยในการส่งผ่านข้อมูล โดยมีการน าเทคโนโลยี IPSec เข้ามาใช้งาน 
- สามารถก าหนดหมายเลขไอพีแอดเดรสประจ าเครื่อง (Interface ID/Host ID) ได้อัตโนมัติ โดยมี

การก าหนดจากหมายเลข MAC Address ท าให้สามารถระบุได้ถึงอุปกรณ์ปลายทางที่เชื่อมต่อได้ 

 

    



๗ 

 

แนวทางการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 
จัดท าโดย ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   

แผนการเตรียมพร้อมส าหรับการน า IPv6 มาใช้งาน 
 เนื่องจากการน า IPv6 เข้ามาใช้งานจ าเป็นที่จะต้องใช้ความสามารถทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และ
บุคลากร ดังนั้นการน า IPv6 มาใช้งานจึงจ าเป็นที่จะต้องมีแผนการด าเนินการที่เหมาะสมกับรูปแบบการ
ด าเนินการของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในกระบวนการของการวางแผนเพ่ือน า IPv6 เข้า
มาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

๑. การก าหนดกรณีศึกษาส าหรับการน า IPv6 เข้ามาใช้งาน ซึ่งการประเมิน จ าเป็นที่จะต้องมีการ
ประเมินเพ่ือรองรับอนาคต ซึ่ง IPv6 จะกลายเป็นรูปแบบการเชื่อมต่อมาตรฐานแทน IPv4 โดยการ
ก าหนดถึงกรณีศึกษานั้น อาจมีการพิจารณาถึงปริมาณหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ที่มีมาก
ขึ้น หรือความสามารถใหม่ๆ ของ IPv6 ที่หน่วยงานสามารถน ามาประยุกต์ใช้งาน รวมถึงการ
ประเมินผลกระทบกับระบบงานซึ่งมีการให้บริการประชาชนทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งทั้งหมดนี้จะ
ส่งผลถึงอัตราก าลังพล ที่จะใช้ เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับงานที่จ าเป็นต้องด าเนินการให้ลุล่วง 

๒. มีการก าหนดแผนโครงการ เพ่ือประเมินระยะเวลาในการด าเนินโครงการในแต่ละขั้น และมีการ
ก าหนดแนวทางเพ่ือให้ระยะเวลาของโครงการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระหว่างระยะเวลา
โครงการนั้น อาจมีโครงการอ่ืนๆ ที่มีการปรับปรุง หรือ จัดซื้อ หรือพัฒนา ทั้งระบบงาน ซอฟท์แวร์ 
หรือ ฮาร์ดแวร์ ก็ควรที่จะมีการน าเรื่องความพร้อมใช้ด้าน IPv6 ส าหรับโครงการที่ซ้อนอยู่ด้วย เพ่ือ
ลดการใช้งบประมาณในส่วนของการน ามาใช้งานร่วมกับ IPv6 ด้วย 

๓. ก าหนดแผนการและแนวทางการให้ความรู้แก่บุคลากร เนื่องจาก IPv6 นั้น มีรูปแบบแตกต่างจาก 
IPv4 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นจึงควรมีการจัดเตรียมหลักสูตรส าหรับการให้ความรู้ดังต่อไปนี้ 
- หลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัย เมื่อมีการน า IPv6 เข้ามาใช้ เพ่ือให้เข้าใจถึงความเสี่ยงต่างๆ 

ที่อาจเกิดข้ึนและสามารถน าความรู้ดังกล่าวมาด าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงได้ 
- การให้ความรู้กับผู้บริหารรวมถึงฝ่ายจัดซื้อ เพ่ือให้ได้ทราบถึงประสิทธิภาพและความสามารถ

ต่างๆ ที่ได้เพ่ิมข้ึนจากการใช้งาน IPv6 รวมถึงเพ่ือเป็นข้อมูลในการเจรจาและเพ่ือให้การติดต่อกับ
ผู้ขาย เป็นไปได้โดยราบรื่น 

- หลักสูตรการออกแบบเครือข่ายส าหรับ  IPv6 เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถน า
ความสามารถของ IPv6 มาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

- การให้ความรู้แก่นักพัฒนาระบบทราบถึงความสามารถต่างๆ ที่จะได้รับจาก IPv6 และการ
เปลี่ยนแปลงของระบบ เพ่ือให้การพัฒนาระบบงานของภาครัฐในอนาคต 

- การให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานทั่วไป เนื่องจาก IPv4 และ IPv6 นั้น มีข้อแตกต่าง รวมถึงข้อดีและ
ความสามารถที่มากขึ้น ดังนั้น เพ่ือความเข้าใจและลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้งาน 
จึงควรมีการให้ความรู้ด้าน IPv6 แก่ผู้ใช้งานด้วย 



๘ 
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๔. ด าเนินการขอเลขหมาย IPv6 จากผู้ให้บริการ หากหน่วยงานยังไม่เคยมีหมายเลข IPv6 มาก่อน โดย
จัดแบ่งการขอดังต่อไปนี้ 

- หน่วยงานที่ใช้งานเครือข่าย GIN (Government Information Network) สามารถขอใช้งาน 
IPv6 จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อพร้อมให้บริการ 

- หน่วยงานที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับผู้ให้บริการเอกชน (Internet Service Provider) สามารถ
ยื่นขอได้โดยตรงกับผู้ให้บริการ 

- หน่วยงานที่มีผู้ใช้งานจ านวนมาก และมี AS Number ของตัวเอง สามารถขอได้ที่ APNIC 
๕. ด าเนินการจัดสรรหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address Allocation) เมื่อเราได้รับ IPv6 มาจาก

กระบวนการข้างต้นแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นต้องด าเนินการนั่นคือการจัดแบ่งหมายเลข ให้กับระบบ
เครือข่าย โดยแนวทางในการแจกจ่ายหมายเลข IPv6 นั้น อาจมีการพิจารณาน า เทคนิค DHCPv6 
หรือ Stateless Auto Configuration เข้ามาใช้งาน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการตั้งหมายเลข IPv6 
บนเครื่อง หรืออาจมีการตั้ง IPv6 แบบก าหนดเองส าหรับเครื่องแม่ข่ายหรือระบบที่มีความส าคัญ ใน
ส่วนนี้จ าเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาถึงหมายเลขไอพีส่วนตัว (Private IP) ที่มีการใช้งานด้วย 
เนื่องจากตามแนวคิดแล้ว IPv6 จะเป็นลักษณะของการใช้งานแบบ End-to-End Communication 
หรือ การเชื่อมต่อโดยตรงจากเครื่องต้นทาง ถึงเครื่องปลายทาง ซึ่งโดยทั่วไป มักจะมีการก าหนดให้ใน
เครือข่าย ๑ เครือข่าย รองรับขนาดเครือข่ายถึง ๖๔ บิต เพ่ือให้มีการใช้งานระบบ Stateless Auto 
Configuration ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับโครงสร้างเครือข่ายของหน่วยงาน แต่
ทั้งนี้ในการจัดสรรจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงอัตราการเจริญเติบโตของเครือข่ายในอนาคตไว้ด้วย 

๖. ด าเนินการประเมินความสามารถในการรองรับการท างานของ IPv6 ส าหรับเครือข่าย โดยเริ่มจากการ
ประเมินทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ ของอุปกรณ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น ความสามารถของหน่วย
ประมวลผล หน่วยความจ า การปรับแต่งเพ่ือใช้งาน IPv6 ซึ่งหากอุปกรณ์ดังกล่าวยังอยู่ใน
สายการผลิต ก็อาจมีโอกาสในการปรับปรุงเพ่ือให้รองรับ IPv6 ได้ ท าให้ประหยัดงบประมาณส าหรับ
การจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ เพื่อน ามาใช้งานร่วมกับ IPv6 

๗. การจัดท าแผนการจัดซื้อ โดยก าหนดความต้องการด้านความสามารถต่างๆ ของ  IPv6 ที่ต้องการใช้
งานไว้ใน เอกสารความต้องการของระบบ โดยยึดหลักความพอเพียงในการใช้งาน เพ่ือให้งบประมาณ
ที่ใช้นั้นไม่มากเกินความจ าเป็น โดยอาจยึดหลักความสามารถต่างจากเอกสารด้านความสามารถทั่วไป
ของ IPv6 หรือคุณลักษณะเฉพาะหรือลักษณะเด่นของความต้องการที่เหมาะสมกับการท างาน และ
ระบบเครือข่าย เช่น การก าหนดด้านการน าเส้นทาง (Routing) เป็นต้น 

๘. ตรวจสอบด้านซอฟท์แวร์และบริการต่างๆ รวมถึงแผนการพัฒนา โดยจะตรวจสอบเครื่องแม่ข่าย 
ตั้งแต่ระบบปฏิบัติการ (Operating System) รวมถึงโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เพ่ือให้ทราบว่าระบบ
ดังกล่าว มีความจ าเป็นในการที่จะต้องปรับปรุงใดๆ ส าหรับการใช้งาน IPv6 หรือไม่ โดยในการ
ตรวจสอบนั้น อาจมีการทดสอบ และทดลอง โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ที่มีความจ าเป็นในการใช้งาน 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบฐานข้อมูล ซึ่งมีใช้กันมากในหน่วยงาน รวมถึงโปรแกรมประยุกต์ที่มีการ
พัฒนาขึ้นเองตามความต้องการของหน่วยงาน เพ่ือให้การปรับเปลี่ยนไปใช้งาน IPv6 เป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และกระทบกระเทือนผู้ใช้งานน้อยที่สุด ทั้งนี้ส าหรับแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบต่างๆ ก็จ าเป็นที่จะต้องเสริมความต้องการในการรองรับการท างานของ IPv6 เข้าไปด้วย
เช่นกัน 

๙. ประเมินความเสี่ยงหรือภัยคุกคาม รวมถึงแผนการรับมือด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ในการ
พัฒนานโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศจ าเป็นที่จะต้องน า IPv6 เข้าไปเป็นปัจจัยในการ
พิจารณาด้วยในทุกขั้นตอน เพ่ือให้มั่นใจว่าการออกแบบเครือข่ายเพ่ือให้รองรับ  IPv6 นั้น เป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงปลอดภัย ทั้งนี้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย
เดิม ไม่ว่าจะเป็น Firewall หรือ NAC (Network Access Control / Network Admission 
Control) ต่างๆ ที่ใช้งานอยู่อาจต้องมีการพิจารณาเพ่ิมเติมถึงการรองรับการใช้งานผ่าน IPv6 ด้วย
เช่นกัน 

๑๐. มีการก าหนดข้อยกเว้นส าหรับอุปกรณ์ หรือระบบใดๆ ที่ไม่มีความต้องการในการปรับปรุงให้ใช้  IPv6 
อันเนื่องมาจากไม่สามารถด าเนินการได้ หรือไม่คุ้มค่าในการด าเนินการ แต่ทั้งนี้อาจจะพิจารณาถึง
แนวทางท่ีจะท าให้ระบบดังกล่าว สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่าย IPv6 ได ้

เมื่อได้มีการก าหนดแนวทางในการวางแผนแล้ว ให้ด าเนินการแบ่งโครงการออกเป็นระยะ  (Phasing) 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในเบื้องต้น จ าเป็นที่จะต้องเลือกส่วนหนึ่งของระบบ
เครือข่ายเป็นเครือข่ายทดสอบส าหรับ IPv6 เพ่ือทดสอบการติดตั้ง บ ารุงรักษา และศึกษาผลกระทบในการ
ด าเนินการ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ อีกทั้งความเชื่อมั่นแก่ผู้ดูแลระบบในการปรับเปลี่ยน
ระบบเครือข่าย จากการสร้างเครือข่ายทดสอบนี้ ผู้ดูแลระบบสามารถที่จะด าเนินการพัฒนาขั้นตอน และ
วิธีการที่ดีที่สุดในการเชื่อมโยงเครือข่าย เพ่ือใช้งาน โดยส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานน้อยที่สุด โดยผลที่ได้
จะเป็นการเสริมสร้างความม่ันใจ ว่าเมื่อมีการน า IPv6 มาใช้งานผู้ดูแลระบบจะสามารถดูแลให้ระบบเครือข่าย
สามารถท างานได้เป็นอย่างดี และมีความมั่นคงปลอดภัยพอที่จะให้ระบบหลักในการด าเนินงานมาใช้งานบน
เครือข่าย IPv6 ได ้

ตัวอย่างการแบ่งระยะโครงการ (Phasing) 
ระยะที ่๑ ทดสอบการท างานร่วมกันกับเครือข่าย IPv6 

- ตรวจประเมินอุปกรณ์เครือข่ายถึงความพร้อมใช้ของ IPv6 ด าเนินการปรับปรุงหากมีความจ าเป็น 
และติดตั้งเครือข่ายส าหรับทดสอบ 

- ด าเนินการขอหมายเลข IPv6 จากผู้ให้บริการ 

- วางแผนส าหรับการจัดสรรหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) 
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- ติดตั้งบริการที่จ าเป็นส าหรับระบบเครือข่าย IPv6 เช่น DNS, DHCP 

- เชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่าย IPv6 

- ทดสอบการท างานร่วมกันระหว่าง IPv6 และ IPv4 

- ก าหนดนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยส าหรับ IPv6 บนอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัย
ต่างๆ เช่น Firewall เป็นต้น 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพ และการใช้งาน IPv6 บนเครือข่ายที่ด าเนินการทดสอบ 

ระยะที ่๒ ทดสอบการน าระบบงานหรือโปรแกรมประยุกต์มาใช้ร่วมกับ IPv6 

- ตรวจประเมินเครื่องแม่ข่ายทั้งในส่วนของระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ที่จ าเป็นต้องใช้
งาน 

- ด าเนินการปรับแต่ง หรือ ปรับปรุงระบบปฏิบัติการให้สามารถใช้งานร่วมกับ IPv6 ได ้

- ทดสอบการใช้งานระบบ DNS บน IPv6 

- ด าเนินการทดสอบการใช้งานโปรแกรมประยุกต์หรือระบบงานต่างๆ 
- ด าเนินการทดสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน IPv6 

- ก าหนดมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยบนเครื่องแม่ข่าย 

- ด าเนินการทดสอบระบบอื่นๆ ต่อไป 

ระยะที่ ๓ เริ่มใช้งาน IPv6 

- เปิดใช้งานระบบเครือข่าย IPv6 อย่างเต็มรูปแบบ 

- ด าเนินการปรับปรุงระบบต่างๆ ให้รองรับ IPv6 ให้แล้วเสร็จ 

- ระบบงานต่างๆ หรือ โปรแกรมประยุกต์อ่ืนๆ จะต้องสามารถใช้งานได้บน IPv6 เป็นอย่างด ี

- อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ระบบเครือข่ายต่างๆ จะต้องสามารถใช้งานได้บน IPv6 เป็นอย่างด ี

- ด าเนินการปรับปรุงระบบเฉพาะอ่ืนๆ ให้รองรับ IPv6 เช่นระบบ VoIP 

แนวทางในการท างานร่วมกันระหว่าง IPv4 และ IPv6 
 เนื่องจากความเป็นไปได้ที่การปรับเปลี่ยนไปใช้งาน IPv6 ยังไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมดภายใน
ระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นเพ่ือความต่อเนื่องในการด าเนินงานและให้บริการแก่ประชาชน อีกทั้งความสามารถใน
การรองรับ IPv6 ของโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ หรือระบบอ่ืนๆ ซึ่งอาจไม่คุ้มค่าในการปรับปรุงในการใช้งาน 
IPv6 รวมถึงอุปกรณ์หรือระบบบางอย่างยังมีเสถียรภาพในการท างานเป็นอย่างดีและมีความส าคัญ จึงอาจไม่
คุ้มค่าในการปรับปรุง ซึ่งอาจรอให้ระบบหรืออุปกรณ์ดังกล่าวหยุดการผลิตแล้วจึงทดแทนด้วยระบบใหม่ จึง
ควรมีแนวทางในการด าเนินการส าหรับการท างานร่วมกันของ IPv4 และ IPv6 เพ่ือให้การให้บริการเป็นไปได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
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 ซึ่งวิธีการที่ใช้โดยทั่วไปจะเป็นวิธีที่เรียกว่า Dual Stack ซึ่งหมายถึงระบบดังกล่าวจ าเป็นที่จะต้องมี
หมายเลขไอพีแอดเดรส ทั้งในรูปแบบของ IPv4 และ IPv6 ในเครื่องแม่ข่าย หรืออุปกรณ์เดียวกัน หรืออาจมี
วิธีการอ่ืนๆ เช่น การสร้างอุโมงค์ส าหรับส่งผ่าน IPv6 ไปบนเครือข่าย IPv4 (IPv6-over-IPv4 Tunnel) หรือ
อาจจะใช้เพียง IPv4 หรือ IPv6 เท่านั้น และวิธีการแปลงหมายเลขเครือข่าย (Network Address 
Translation) ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและการพิจารณาของผู้ดูแลระบบ 
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การจัดสรรหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) 
 การจัดสรรหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) นั้นมีความส าคัญต่อการบริหารจัดการ และการ
เชื่อมโยงเครือข่ายเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังต้องรองรับการขยายตัวของเครือข่ายในอนาคตด้วย  

 ดังนั้นจึงควรมีการพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้ 

- การจัดแบ่งเครือข่ายย่อยภายในหน่วยงาน (Subnet) เช่น กลุ่มเครื่องแม่ข่าย กลุ่มอุปกรณ์
เครือข่าย กลุ่มงานธุรการ กลุ่มงานวิศวกรรม เป็นต้น 

- ขอบเขตการดูแลระบบเครือข่าย เนื่องจากบางหน่วยงานมีจ านวนสาขาต่างจังหวัดที่จะต้อง
เชื่อมต่อเข้าสู่ส่วนงานกลาง 

- จ านวนผู้ใช้งานในแต่ละเครือข่าย 

- ประเมินอัตราการขยายตัวของกลุ่มงาน หรือส่วนงาน 

รูปแบบในการจัดสรรจะมีการอ้างอิงตาม RFC3531 เพ่ือความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ ซึ่งจะมีวิธี
ในการจัดสรรโดยการใช้วิธีแปลงหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ให้อยู่ในรูปแบบเลขฐานสองก่อน 
จากนั้นน ามาก าหนดตามรูปแบบดังต่อไปนี้ 

- Leftmost เป็นการจัดแบ่งแบบพิจารณา บิต (bit) ทางด้านซ้ายเป็นหลัก เช่น 

1 00000000 
2 10000000 
3 01000000 
4 11000000 
5 00100000 
6 10100000 
7 01100000 
8 11100000 

 

- Rightmost เป็นการจัดแบ่งแบบพิจารณา บิต (bit) ทางด้านขวาเป็นหลัก เช่น 

1 00000000 
2 00000001 
3 00000010 
4 00000011 
5 00000100 
6 00000101 



๑๓ 

 

แนวทางการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 
จัดท าโดย ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   

7 00000110 
8 00000111 

 

- Centermost เป็นการจัดแบ่งแบบพิจารณา บิต (bit) จากตรงกลางเป็นหลัก เช่น 

1 00000000 
2 00001000 
3 00010000 
4 00011000 
5 00000100 
6 00001100 
7 00010100 
8 00011100 

 

 ซึ่งโดยทั่วไปเรามักนิยมใช้วิธีการแบบ Rightmost เป็นรูปแบบหลักในจัดสรรหมายเลขไอพีแอดเดรส 
รวมถึงอาจมีการน า Leftmost เข้ามาร่วมพิจารณาด้วย ซึ่งในการจัดแบ่งในสถานการณ์จริงนั้น สามารถน า
วิธีการทั้ง Leftmost และ Rightmost เข้ามาร่วมด าเนินการในการจัดแบ่งหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP 
Address) ชุดเดียวได้ 

แนวทางการจัดสรรหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ตามรูปแบบการเชื่อมต่อ 
ตามท่ีได้ทราบกันแล้วว่าหมายเลขไอพีแอดเดรสรุ่นที่ ๖ (IPv6) นั้น จะมีขนาด ๑๒๘ บิต ซึ่งมีจ านวน

มากมายมหาศาล แต่เพ่ือให้การบริการจัดการและการจัดสรรหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) เป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบรูปแบบในการเชื่อมโยงเครือข่าย และลักษณะของ
เครือข่ายในภาพรวมด้วย โดยจะมีตัวอย่างในการเชื่อมต่อรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. เชื่อมต่อจากส่วนงานกลางไปยังศูนย์ภาคแล้วกระจายต่อไปยังพื้นที่หรือปลายทาง ในรูปแบบ
นี้จะสามารถจัดแบ่งระดับของเครือข่ายได้เป็น ๓ ระดับ นั้นคือ ส่วนงานกลาง ศูนย์ภาค และ
ผู้ใช้งานหรือหน่วยงานปลายทาง โดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเดียวกัน ซึ่งในรูปแบบนี้
ผู้รับผิดชอบหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) จะต้องด าเนินการจัดเตรียมและจัดสรร
หมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ให้เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงจ าเป็นที่จะต้องพิจารณา
ในเรื่องของการน าเส้นทางในเครือข่าย (Routing) เช่นกัน เนื่องจากหากหน่วยงานในระดับภาค
สามารถที่จะรวมเส้นทางย่อยๆ เข้าด้วยกัน (Aggregate) แล้วประกาศเส้นทางดังกล่าวออกไป
เพียงแค่ ๑ เครือข่าย ก็จะท าให้สามารถประหยัดเวลาและทรัพยากรที่จะใช้ในการประมวลผล
ด้านเส้นทาง (Route Processing) ได้เช่นกัน 



๑๔ 

 

แนวทางการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 
จัดท าโดย ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   

 
ภาพที่ ๑: การเชื่อมต่อจากส่วนงานกลางไปยังศูนย์ภาคแล้วกระจายต่อไปยังพื้นท่ีหรือปลายทาง 
จากภาพ ส่วนงานกลางมีหมายเลขไอพีแอดเดรสที่เป็นขนาด ๔๘ บิต และมีเครือข่ายที่เชื่อม
ต่อไปยังภูมิภาค รวมถึงปลายทาง ดังนั้นเพ่ือความง่ายในการบริหารจัดการเส้นทางและการ
จัดสรรหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ควรมีการจัดสรรแบบล าดับขั้นโดยระบุให้ ๘ บิตถัด
มาเป็นการแบ่งส าหรับหน่วยงานระดับภูมิภาค และอีก ๘ บิตถัดมาส าหรับก าหนดให้หน่วยงาน
ปลายทางท่ีเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานระดับภูมิภาค 
 

๒. หน่วยงานสาขามีการเชื่อมต่อโดยตรงกับส านักงานใหญ่ ในรูปแบบนี้จะสามารถจัดแบ่งระดับ
ของเครือข่ายได้ออกเป็น ๒ ระดับคือ ส่วนงานกลาง และสาขา ซึ่งในรูปแบบนี้ผู้รับผิดชอบ
หมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) สามารถจัดแบ่งเลขหมายไปยังส านักงานสาขาต่างๆ ได้
โดยตรง แต่เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการบริหารจัดการและการจัดสรร อาจใช้แนวทาง
เดียวกันกับการเชื่อมต่อในรูปแบบแรกได้ เพียงแต่ไม่จ าเป็นที่จะต้องมีการก าหนดล าดับขั้น 
สามารถก าหนดเครือข่ายขนาด ๖๔ บิต ไปยังเครือขา่ยปลายทางได้ทันที 



๑๕ 

 

แนวทางการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 
จัดท าโดย ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   

 
ภาพที่ ๒: หน่วยงานสาขามีการเชื่อมต่อโดยตรงกับส านักงานใหญ่ 

จากภาพจะเห็นว่าสาขาต่างๆ นั้นจะมีการเชื่อมต่อเข้ามาหาส่วนงานกลางโดยตรง ดังนั้นจึง
สามารถที่จะก าหนดเครือข่ายขนาด ๖๔ บิต เพ่ือใช้ส าหรับเครือข่ายปลายทางได้ โดยไม่
จ าเป็นต้องแบ่งล าดับขั้นใดๆ อีก 
 

๓. หน่วยงานสาขาไม่มีเส้นทางเชื่อมต่อเข้ามายังส านักงานใหญ่โดยตรง  ในรูปแบบนี้หน่วยงาน
สาขาจะมีการเชื่อมต่อโดยอิสระ สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารเข้ากับผู้ให้บริการรายใดก็ได้ แล้ว
เข้าถึงส านักงานใหญ่ หรือส านักงานอ่ืนๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งในรูปแบบนี้ผู้ดูแล
หมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) อาจพิจารณาแนวทางการด าเนินการออกมาได้ดังต่อไปนี้ 
o ท าการจัดสรรหมายเลขไอพีแอดเดรส ตามรูปแบบของข้อ ๒. โดยใช้วิธีการท าอุโมงค์เพ่ือ

เชื่อมโยงเครือข่าย IPv6 มายังส่วนงานกลาง 
o ให้หน่วยงานสาขาขอใช้บริการ IPv6 จากผู้ให้บริการที่ใช้งานอยู่เอง 

 

  



๑๖ 

 

แนวทางการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 
จัดท าโดย ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   

ตัวอย่างการจัดสรรหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) 
หน่วยงาน ก. ได้รับจัดสรรหมายเลขไอพีแอดเดรสแบบ IPv6 ดังนี้ 

 3FFE:4016:2005::/48 

โดยหน่วยงานมีการจัดแบ่งผังองค์กรแยกดังต่อไปนี้ 

๑. ส านัก ก. 
- แผนก ๑ 

- แผนก ๒ 

- แผนก ๓ 
๒. ส านัก ข. 

- แผนก ๔ 

- แผนก ๕ 

- แผนก ๖ 

- แผนก ๗ 

- แผนก ๘ 
๓. ส านัก ฃ. 

- แผนก ๙ 

- แผนก ๑๐ 

- แผนก ๑๑ 
๔. ส านัก ค. 

- แผนก ๑๒ 
๕. หน่วยงานภูมิภาค ๗๖ จังหวัด เชื่อมต่อโดยตรงกับส่วนงานกลาง 

  



๑๗ 

 

แนวทางการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 
จัดท าโดย ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   

จากข้อมูลดังกล่าว สามารถน ามาจัดแบ่งหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ซึ่งแต่ละชุดของไอพี
แอดเดรส (IP Address) สามารถรองรับการขยายของเครือข่ายได้ถึง ๔ ชุด ส าหรับเครือข่ายขนาด ๖๔ บิต 
โดยการแบ่งเครือข่ายส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จะใช้วิธีการแบ่งแบบ  Leftmost และส าหรับหน่วยงานย่อย
จะใช้วิธีการจัดแบ่งแบบ Rightmost 

หน่วยงาน ฐานสอง ฐานสิบหก IPv6 

ส าหรับเครือข่าย 0000 0000 0000 0000 0000 3FFE:4016:2005:0000 ::/64 
ส านัก ก 0000 0000 0000 0100 0004 3FFE:4016:2005:0004 ::/64 

แผนก ๑ 0000 0000 0000 1000 0008 3FFE:4016:2005:0008 ::/64 
แผนก ๒ 0000 0000 0000 1100 000C 3FFE:4016:2005:000C ::/64 
แผนก ๓ 0000 0000 0001 0000 0010 3FFE:4016:2005:0010 ::/64 

ส านัก ข 0000 0000 0001 0100 0014 3FFE:4016:2005:0014 ::/64 
แผนก ๔ 0000 0000 0001 1000 0018 3FFE:4016:2005:0018 ::/64 
แผนก ๕ 0000 0000 0001 1100 001C 3FFE:4016:2005:001C ::/64 
แผนก ๖ 0000 0000 0010 0000 0020 3FFE:4016:2005:0020 ::/64 
แผนก ๗ 0000 0000 0010 0100 0024 3FFE:4016:2005:0024 ::/64 
แผนก ๘ 0000 0000 0010 1000 0028 3FFE:4016:2005:0028 ::/64 

ส านัก ฃ 0000 0000 0010 1100 002C 3FFE:4016:2005:002C ::/64 
แผนก ๙ 0000 0000 0011 0000 0030 3FFE:4016:2005:0030 ::/64 
แผนก ๑๐ 0000 0000 0011 0100 0034 3FFE:4016:2005:0034 ::/64 

ส านัก ค 0000 0000 0011 1000 0038 3FFE:4016:2005:0038 ::/64 
แผนก ๑๑ 0000 0000 0011 1100 003C 3FFE:4016:2005:003C ::/64 
แผนก ๑๒ 0000 0000 0100 0000 0040 3FFE:4016:2005:0040 ::/64 

 

ส านักงานสาขา 

หน่วยงาน ฐานสอง ฐานสิบหก IPv6 

กรุงเทพและปริมณฑล 
กทม. 1000 0000 0000 0100 0004 3FFE:4016:2005:8004 ::/64 
นนทบุรี 1000 0000 0000 1000 0008 3FFE:4016:2005:8008 ::/64 
สมุทรปราการ 1000 0000 0000 1100 000C 3FFE:4016:2005:800C ::/64 
ปทุมธานี 1000 0000 0001 0000 0010 3FFE:4016:2005:8010 ::/64 



๑๘ 

 

แนวทางการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 
จัดท าโดย ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   

หน่วยงาน ฐานสอง ฐานสิบหก IPv6 

ภาคกลาง 
นครปฐม 0100 0000 0000 0000 4000 3FFE:4016:2005:4000 ::/64 
นครนายก 0100 0000 0001 0100 4004 3FFE:4016:2005:4004 ::/64 
อยุธยา 0100 0000 0010 1000 4008 3FFE:4016:2005:4008 ::/64 
ภาคตะวันออก 
ชลบุร ี 1100 0000 0000 0000 C000 3FFE:4016:2005:C000 ::/64 
จันทบุรี 1100 0000 0000 0100 C004 3FFE:4016:2005:C004 ::/64 
ตราด 1100 0000 0000 1000 C008 3FFE:4016:2005:C008 ::/64 
ภาคตะวันตก 
กาญจนบุรี 0010 0000 0000 0000 2000 3FFE:4016:2005:2000 ::/64 
ราชบุรี 0010 0000 0000 0100 2004 3FFE:4016:2005:2004 ::/64 
เพชรบุรี 0010 0000 0000 1000 2008 3FFE:4016:2005:2008 ::/64 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นครราชสีมา 1010 0000 0000 0000 A000 3FFE:4016:2005:A000 ::/64 
ขอนแก่น 1010 0000 0000 0100 A004 3FFE:4016:2005:A004 ::/64 
อุดรธานี 1010 0000 0000 1000 A008 3FFE:4016:2005:A008 ::/64 
ภาคเหนือ 
เชียงใหม่ 1110 0000 0000 0000 E000 3FFE:4016:2005:E000 ::/64 
เชียงราย 1110 0000 0000 0100 E004 3FFE:4016:2005:E004 ::/64 
แม่ฮ่องสอน 1110 0000 0000 1000 E008 3FFE:4016:2005:E008 ::/64 
ภาคใต้ 
สุราษฎร์ธานี 0001 0000 0000 0000 1000 3FFE:4016:2005:1000 ::/64 
สงขลา 0001 0000 0000 0100 1004 3FFE:4016:2005:1004 ::/64 
ภูเก็ต 0001 0000 0000 1000 1008 3FFE:4016:2005:1008 ::/64 

 

  



๑๙ 

 

แนวทางการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 
จัดท าโดย ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   

 จากตารางดังกล่าวจะเห็นว่าวิธีการจัดแบ่งนั้นหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ณ ต าแหน่งที่
ต้องการด าเนินการจัดสรร จะถูกแปลงออกมาเป็นเลขฐานสองเพ่ือให้สามารถจัดสรรได้อย่างเป็นระเบียบ ทั้งนี้
ในเครือข่ายหนึ่งนั้น ไม่แนะน าให้มีการจัดแบ่งเครือข่ายขนาดเล็กกว่า ๖๔ บิต เนื่องจากในการก าหนด
หมายเลขไอพีแอดเดรสแบบอัตโนมัติ (IP Address Autoconfiguration) นั้น มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้
หมายเลขเครือข่าย ๖๔ บิต เพื่อเพ่ิมความสะดวกของผู้ดูแลระบบในการด าเนินการและบริหารจัดการ แต่ทั้งนี้
ส าหรับการจัดสรรหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) นั้น โดยหลักแล้วจะต้องเป็นการประยุกต์ใช้ เพ่ือให้
เหมาะกับหน่วยงานและรูปแบบเครือข่ายมากท่ีสุด 
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ติดตั้งบริการที่จ าเป็นส าหรับระบบเครือข่าย IPv6 
 เครือข่าย IPv6 ก็เป็นเครือข่ายที่ใช้การเชื่อมต่อในรูปแบบ TCP/IP เช่นเดียวกันกับเครือข่ายที่เป็น 
IPv4 ดังนั้นการใช้งานบริการบริการต่างๆ ที่มีใน IPv4 ก็จะมีใน IPv6 เช่นกัน ดังนั้นในส่วนของบริการที่เป็น
เสมือนกับโครงสร้างพ้ืนฐานใน IPv4 ไม่ว่าจะเป็น DNS หรือ DHCP ก็ยังมีความส าคัญในเครือข่ายที่เป็น IPv6 
ด้วย 

Domain Name System (DNS) 
 ระบบ DNS เป็นระบบที่ใช้ในการแปลงจากชื่อให้เป็นหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) เพ่ือเพ่ิม
ความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานและเข้าถึงเครือข่าย โดย DNS นั้นจะมีการก าหนดเป็นล าดับชั้น (Hierarchy) 
ดังภาพตัวอย่าง 

 

ภาพที่ ๓ : ตัวอย่างล าดับขั้นของ DNS 

 โดยล าดับขั้นของ DNS นั้น จะเริ่มต้นจาก ราก (root) แล้วแตกกิ่งก้านออกมาเป็นชื่อโดเมนในล าดับ
บน หรือล าดับที่ ๑ (Top Level Domain – TLD) ซึ่งจะประกอบด้วย .com, .net, .gov, .mil, .int, .org, 
.info รวมถึงโดเมนส าหรับประเทศต่างๆ โดยใช้รหัสประเทศเป็นตัวอักษร ๒ ตัว เช่น .th ส าหรับประเทศไทย
เป็นต้น จากนั้นในประเทศไทย ก็จะมีการจัดแบ่งประเภทของโดเมนต่างๆ ภายใต้ .th เพ่ือให้มีความเหมาะสม
กับประเภทธุรกิจดังต่อไปนี้ 

 .go หน่วยงานภาครัฐ 
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 .or องค์กรอิสระ หรือหน่วยงานไม่แสวงหาผลก าไร หรือหน่วยงานที่มีการจดทะเบียน 

 .co องค์กรภาคธุรกิจ 

 .net ผู้ให้บริการเครือข่าย 

 .mi การทหาร 

 .in บุคคลทั่วไป 

 ในรูปแบบการเขียนหรืออ่านนั้น จะเริ่มจากชื่อเครื่องแล้วต่อด้วยโดเมน เช่น www.mict.go.th หรือ 
ipv6.ega.or.th เป็นต้น 

 ส าหรับการท างานของ DNS นั้น เมื่อมีการร้องขอจากเครื่องลูกข่าย ไปยังเว็บไซต์ www.mict.go.th 
โดยโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ (Web Browser) จะท าการร้องขอการแปลงชื่อเครื่องเป็นหมายเลขไอพีแอดเดรส 
ไปยังเครื่องแม่ข่ายซึ่งท าหน้าที่เป็น DNS โดยเครื่องแม่ข่ายดังกล่าวจะท าการค้นหาชื่อเว็บไซต์ดังกล่าว
ตามล าดับขั้น และส่งค่าที่เป็น A Record (Address Record) ซึ่งมีหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ที่
เป็นหมายเลข IPv4 กลับไปยังเว็บเบราเซอร์ เพ่ือท าการเชื่อมต่อและส่งข้อมูลกับเครื่องแม่ข่าย 
www.mict.go.th ต่อไป 

 ส่วนการเรียกใช้งานเว็บไซต์ที่รองรับ IPv6 นั้น แทนที่โปรแกรมเว็บเบราเซอร์จะค้นหาข้อมูลที่เป็น A 
Record โปรแกรมเว็บเบราเซอร์จะท าการค้นหาข้อมูลที่ เป็น AAAA Record (Quad-A Record) แทน ซึ่ง
ข้อมูลที่จะได้รับนั้น จะเป็นหมายเลขไอพีแอดเดรส ซึ่งเป็น IPv6 แทน 

 แต่ในบางครั้งเว็บไซต์อาจรองรับการเข้าถึงจากทั้ง IPv4 และ IPv6 ก็สามารถท าได้ โดยการสร้าง ทั้ง 
AAAA และ A Record ไว้ใน DNS เช่น 

  
www.mict.go.th. IN A 1.2.3.4 
www.mict.go.th. IN AAAA 1234:5678:9012::1 
 

 

 

ซึ่งหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ทั้ง ๒ รูปแบบนั้น อาจจะเป็นเครื่องเดียวกัน ที่เป็น Dual Stack ก็ได้ 
หรืออาจต่างเครื่องกันก็ได้เช่นกัน โดยเว็บเบราเซอร์โดยทั่วไปจะเลือกล าดับความส าคัญในการแปลงเป็น
หมายเลข IPv6 ก่อน 
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การปรับแต่งหมายเลขไอพีแอดเดรสแบบอัตโนมัติ (IP Auto-Configuration) 
 เพ่ือความสะดวกในการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่าย การใช้งานระบบการปรับแต่งหมายเลขไอพีแอดเดรส
แบบอัตโนมัติ (IP Auto-Configuration) จึงเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งใน IPv4 นั้น เรานิยมใช้งานผ่าน
โปรโตคอล (Protocol) ที่เรียกว่า Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ซึ่งโปรโตคอลดังกล่าว
มีหน้าที่ในการก าหนดหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) หมายเลข DNS รวมถึง เกตเวย์ (Gateway) เพ่ือ
ใช้ในการออกสู่เครือข่ายภายนอก  เมื่อมีการปรับเปลี่ยนมาใช้งาน  IPv6 รูปแบบการท า  IP 
Autoconfiguration ก็มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาขึ้นมาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกขึ้นอีกด้วย โดย
รูปแบบของการท า IP Autoconfiguation จะแบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบคือ 

๑. Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC) เป็นวิธีการที่ท าให้เครื่องลูกข่ายสามารถ
ใช้งานได้ทันทีเมื่อมีการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่าย IPv6 โดยระบบจะท าการส่งหมายเลข IPv6 
Prefix หรือเลขน าหมู่ส าหรับหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ที่ใช้ในเครือข่าย  รวมถึง
หมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ของอุปกรณ์น าเส้นทาง (Router) ในเครือข่ายนั้นด้วย ซึ่ง
ปัจจุบันยังไม่รองรับการตั้งค่าอัตโนมัติส าหรับ DNS Server ดังนั้นเครื่องลูกข่ายจึงยังคงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องตั้งค่า DNS ด้วยตัวเอง ซึ่งความสามารถนี้อุปกรณ์น าเส้นทางจะมีการส่งสัญญาณ
ที่เรียกว่า Router Advertisement ไปยังเครือข่ายเพ่ืออนุญาตและก าหนดการตั้งค่าอัตโนมัติ 
หลังจากได้ข้อมูลดังกล่าวแล้วเครื่องลูกข่ายก็จะน า IPv6 Prefix ที่ได้ มาผนวกรวมกับ MAC 
Address ซึ่งถูกแปลงให้อยู่ในรูปของ EUI-64 ดังตัวอย่าง 
IPv6 Prefix: 3FFE:4016:2005:1111::/64 
หมายเลข MAC Address ของอุปกรณ:์ 00:01:02:03:04:05 
วิธีแปลงค่า MAC Address เป็น EUI-64 
o แปลงบิตที่ ๗ ของเลขฐาน ๑๖ ในชุดแรก จาก ๐ ให้เป็น ๑ หรือจาก ๐ ให้เป็น ๑ 

128 64 32 16 8 4 2 1 รวม 
0 0 0 0 0 0 0 0 00 
0 0 0 0 0 0 1 0 02 

 
จะได้ 02:01:02:03:04:05 

o จากนั้นแทรก FF:FE ในระหว่างเลขชุดที่ ๓ และ ๔ 
02 01 02 FF FE 03 04 05 

   จะได้ 02:01:02:FF:FE:03:04:05 
o น ามาท าให้อยู่ในรูปแบบของหมายเลข IPv6 

จะได้เป็น 3FFE:4016:2005:1111:0201:02FF:FE03:0405/64  
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๒. Stateful Autoconfiguration โดยในส่วนที่เป็นการปรับแต่งค่าโดยอัตโนมัติแบบ Stateful นั้น 
จะเป็นการตั้งค่าโดยผ่าน Dynamic Host Configuration Protocol version 6 หรือ DHCPv6 
ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้งเครื่องแม่ข่ายท าหน้าที่เป็น DHCPv6 Server เพ่ือจัดเก็บ
สถานการณ์เชื่อมต่อของเครื่องลูกข่าย รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบรักษาความปลอดภัยในระบบ
เครือข่าย แต่ทั้งนี้ระบบปฏิบัติการที่รองรับการใช้งาน DHCPv6 นั้น ยังคงมีไม่ครบทุกระบบ ซึ่ง
อาจจะต้องรอการพัฒนาจากผู้พัฒนาต่อไป 

การปรับเปลี่ยนจาก IPv4 และ IPv6 

 เพ่ือให้การปรับเปลี่ยนหมายเลข IPv4 เป็น IPv6 เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลกระทบต่อ
เครือข่ายน้อยที่สุด จึงมีการก าหนดแนวทาง หรือ วิธีการในการด าเนินการในรูปแบบดังต่อไปนี้ 

- Dual Stack 
เป็นวิธีการที่ระบบรองรับการท างานทั้งบน IPv4 และ IPv6 โดยจะต้องก าหนดหมายเลขไอพี
แอดเดรส (IP Address) ทั้งสองรูปแบบในเครื่อง เมื่อมีการท างานจะเลือกเส้นทางตาม
รูปแบบของหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ที่ใช้งาน หากเลือกวิธีการท างานร่วมกัน
วิธีนี้ ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และโครงข่ายก็จ าเป็นที่จะต้องรองรับด้วยเช่นกัน เพ่ือที่จะ
สามารถรับและส่งข้อมูลได้ถูกต้องตามเส้นทางที่ก าหนด แต่ทั้งนี้ควรมีการก าหนดด้านความ
มั่นคงปลอดภัยของไอพีแอดเดรส (IP Address) ทั้งสองรูปแบบ เนื่องจากเป็นเหมือนการ
เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงเครื่องได้อีกหนึ่งช่องทาง 

- Tunneling 
เป็นวิธีการเชื่อมต่อเครือข่าย IPv6 ถึงกันโดยที่อุปกรณ์เครือข่ายระหว่างทางไม่จ าเป็นที่
จะต้องสามารถใช้งาน IPv6 ได้ทุกอุปกรณ์ ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วในการ
ด าเนินการ แต่ก็มีข้อพึงระวังทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการส่งผ่านข้อมูลไม่ว่าจะเป็น การท า 
Fragmentation หรือการตัดแบ่งข้อมูลออกเป็น Packet ย่อยๆ ส าหรับการรับส่ง ซึ่งเมื่อมี
การท า Tunnel แล้วจะส่งผลให้ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ไม่ได้มีการ Fragmentation ไม่สามารถ
ส่งข้อมูลผ่านได้ และสิ่งที่ส าคัญที่จะต้องค านึงถึงคือการท า Tunnel นั้น จะใช้พลังงานการ
ประมวลผลจากอุปกรณ์เครือข่ายต้นทางและปลายทางเพ่ิมเติม ซึ่งหากมีการท า Tunnel 
เป็นจ านวนมาก จะส่งผลให้อุปกรณ์มีการรับภาระการท างานที่หนักเกินความจ าเป็น  การ
เชื่อมต่อแบบ Tunnel นี้ จะใช้งานในลักษณะของ Router-to-Router หรือ Host-to-
Router ซึ่งแบบ Host-to-Router นั้น จะมีผู้ให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย IPv6 แบบ 
Tunnel หรือ Tunnel Broker น าไปใช้ โดยอนุญาตให้เครื่องลูกข่ายจากที่ใดก็ตามสามารถ
ท า Tunnel เข้ามาเชื่อมต่อกับระบบ เพ่ือให้สามารถใช้งาน IPv6 ได ้

- Translation 



๒๔ 

 

แนวทางการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 
จัดท าโดย ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   

เนื่องจากเครือข่ายที่เป็น IPv6 นั้นจะไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่าย IPv4 ได้ ดังนั้นการ
ท า Translation หรือการแปลงไอพีแอดเดรส (IP Address) ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งทีจะช่วยในการ
ด าเนินการปรับเปลี่ยนการใช้งานจาก IPv4 ไปสู่ IPv6 สามารถท าได้ โดยมีผลกระทบน้อย 
ในการท า Translation นั้น ก็มีอยู่หลายรูปแบบดังต่อไปนี้ 
NAT-PT เป็นการแปลงต าแหน่งที่อยู่บนเครือข่าย (Network Address Translation) คล้าย
กับท่ีมีใน IPv4 แต่ได้เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน โดยเพ่ิมการท า Protocol Translation 
ขึ้นมาด้วย ซึ่งในปัจจุบัน การใช้งาน NAT-PT ถือว่าเป็นหนทางสุดท้ายที่จะใช้ในการ
ด าเนินการแล้ว เนื่องจากมีเทคนิคหรือวิธีการอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพมากกว่า 
Transport Relay Translator หรือ TRT ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือเชื่อมต่อเครือข่ายที่มี
เพียง IPv6 ไปยังเครือข่ายที่เป็น IPv4 โดยวิธีนี้ เครื่องแม่ข่ายที่ท าหน้าที่เป็น TRT จ าเป็น
จะต้องมีการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายที่เป็น IPv4 และ IPv6 โดยในการท างาน จะอาศัยการท า 
DNS Proxy ช่วยในการแปลงจากชื่อเดิมที่เป็น IPv4 ให้อยู่ในรูปแบบของ IPv6 แล้วท าการ
เชื่อมต่อผ่านจากเครื่องแม่ข่ายที่เป็น TRT ไปยังเครือข่าย IPv4 จริง ซึ่งวิธีนี้สามารถ
ด าเนินการได้โดยที่ผู้ใช้งานไม่จ าเป็นต้องทราบการตั้งค่าใดๆ เพิ่มเติม  
Application Layer Gateway หรือ ALG เป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพในการน ามาใช้
งาน ซึ่งปัจจุบันนี้มีระบบหลายระบบรองรับการท างานของ ALG อยู่แล้วซึ่งจะช่วยให้การ
แปลงที่อยู่บนเครือข่ายนั้น เป็นไปได้โดยง่ายยิ่งขึ้น และเป็นการหลีกเลี่ยงการด าเนินการที่
ซับซ้อนของวิธีการทั้งสองรูปแบบที่ได้กล่าวมา 

ซึ่งในการเลือกใช้ไม่มีวิธีใดเป็นวิธีที่ดีที่สุด ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน ความสามารถของบุคลากร และ
อุปกรณ์ที่ใช้งานทั้งนี้ยังมีแนวทางอ่ืนๆ ที่สามารถน ามาพลิกแพลงและใช้งานได้ เช่น การท า Reverse Proxy 
ซึ่งหากเทียบก็คงคล้ายกับแนวทางการท า Tunneling ซึ่งในกรณีที่เครื่องแม่ข่ายซึ่งท างานบนเว็บ ซึ่งระบบ
ดังกล่าวไม่รองรับการท างานที่เป็น IPv6 ก็อาจน าเทคนิค Reverse Proxy เข้ามาใช้งานได้ โดยเครื่อง 
Reverse Proxy ดังกล่าว จะต้องเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายที่เป็น IPv4 และ IPv6 จากนั้นให้ด าเนินการชี้ IPv6 
DNS Record AAAA ไปยังเครื่อง Reverse Proxy ดังกล่าว เมื่อมีการเรียกใช้งานเว็บตามเงื่อนไข เครื่อง 
Reverse Proxy ก็จะท าการส่งต่อไปยังเครื่องที่เป็น IPv4 ที่ต้องการได ้
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ความม่ันคงปลอดภัยในการใช้งาน IPv6 
 ในการวิจัยและพัฒนา IPv6 นั้น ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานได้น ามาเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิม
ความมั่นคงปลอดภัยส าหรับผู้ใช้งาน ได้มีการน า IPsec (IP Security) มาใช้เป็นพื้นฐานในการท างาน อีกทั้งยัง
มีคุณสมบัติอีกหลายด้านที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือให้มีความม่ันคงปลอดภัยยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้ 

 ด้วยเครือข่าย IPv6 ที่เป็นเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ จึงท าให้ใน ๑ เครือข่ายที่มีขนาด ๖๔ บิตนั้น ยาก
ต่อการแสกน (Scan) เพ่ือหาเครื่องแม่ข่าย หรืออุปกรณ์เครือข่ายที่มีช่องโหว่ โดยอาจใช้เวลาถึง ๕๐๐,๐๐๐ ปี 
ในการแสกน (Scan) ที่ความเร็ว ๑,๐๐๐,๐๐๐ หมายเลขต่อวินาที แต่ทั้งนี้ในการแสกน (Scan) นั้นอาจมีการ
เปลี่ยนรูปแบบโดยการใช้วิธีการตรวจสอบจาก DNS หรือพยายามท าการแสกนแบบคู่ขนาน หรือจาก
หมายเลขที่มักใช้เป็นประจ า ทั้งนี้หากผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้าถึงอุปกรณ์น าเส้นทาง (Router) หลักได้ ก็จะ
สามารถมองเห็นหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ต่างๆ ที่ใช้อยู่ได้ 

 เนื่องจาก IPv6 มีการใช้หมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) แบบ Multicast ในหลายๆ บริการเช่น 
การใช้ DHCPv6 จะมีการใช้หมายเลข FF05::5 ส าหรับที่อยู่แบบ Site-local ของเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ 
DHCP ดังนั้น เพ่ือความปลอดภัย หมายเลข IPv6 เล่านี้ควรถูกป้องกันการเข้าถึงจากภายนอก 

 เพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือในการรับส่งข้อมูล IPv6 จึงได้มีการใช้วิธีการที่เรียกว่า Cryptographically 
Generated Address (CGA) โดยใช้หมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ในส่วนของ Host-ID เป็นค่าที่ได้
จากการ Hash ของ Public Key เพ่ือยืนยันความถูกต้องของ Key ในการส่งข้อมูล 

 มีการก าหนดช่วงของไอพีแอดเดรส (IP Address) ส าหรับใช้ในเครือข่ายภายในคล้ายกับ IPv4 แต่เป็น
การก าหนดโดยเป็นกลุ่มของต าแหน่งที่อยู่โดยเฉพาะ ไม่ปะปนอยู่แบบหมายเลข IPv4 

 IPv6 นั้นจะมีการท า Neighbor Discovery เพ่ือค้นหาเครื่องแม่ข่าย คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์อ่ืนๆ 
ที่อยู่ใกล้ เพ่ือส่งข้อมูล โดยในการท า Neighbor Discovery นั้นอาจเกิดปัญหาเช่นเดียวกับ IPv4 คือการท า 
ARP Cache Poisoning หรือการโจมตีโดยการหลอกลวงที่อยู่ในการส่งข้อมูล ซึ่งวิธีนี้อาจมีการพิจารณาน า  
Secure Neighbor Discovery (SEND) เข้ามาใช้งาน โดยใช้ควบคู่กับ CGA ซึ่งในปัจจุบันวิธีการนี้สามารถใช้
งานได้ใน Cisco IOS 12.4(24)T ขึ้นไป, JUNOS 9.4 ขึ้นไป หรือแม้แต่ การใช้งานบน Linux/BSD โดยศึกษา
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Neighbor_Discovery_Protocol หรืออาจมี
การใช้วิธีการ Neighbor Discovery ควบคู่กับการท า IPsec ก็เป็นอีกแนวทางท่ีสามารถเพ่ิมความปลอดภัยได้ 

 ในด้านการก าหนดหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) แบบอัตโนมัติผ่าน DHCPv6 นั้น อาจมีการ
ท าการยืนยันตัวบุคคลเข้ามาช่วยเพื่อเพ่ิมความม่ันคงปลอดภัยได้อีกระดับหนึ่ง 

 ส าหรับการควบคุมการเข้าถึงผ่านอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัย (Firewall) นั้น สามารถ
ด าเนินการได้ตามปกติจากอุปกรณ์ แต่ทั้งนี้อาจมีการค านึงถึงการป้องกันการเข้าถึง Multicast Address จาก
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เครือข่ายภายนอก และการใช้งานที่เป็นการผูกโยงหมายเลข IPv4 และ IPv6 เข้าด้วยกัน (IPv4 mapped 
IPv6 Addresses) 

 ตามที่ได้กล่าวถึงการก าหนดหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ของ IPv6 ไปแล้ว ว่าได้มีการจัด
แบ่งเป็นช่วงและชุดอย่างเป็นระเบียบ ดังนั้นอาจมีการพิจารณาการเข้าถึงตามนโยบายการเข้าถึงเบื้องต้นได้
ดังต่อไปนี้ 

การกระท า ต้นทาง ปลายทาง 
ไม่อนุญาต 2001:db8::/32 ทั้งหมด 
อนุญาต 2000::/3 ทั้งหมด 
ไม่อนุญาต ทั้งหมด ทั้งหมด 
 

 เนื่องจากความเสี่ยงในการโจมตีผ่าน Broadcast Address ซึ่งส่งผลอย่างมากในเครือข่าย IPv4 
ดังนั้นในการพัฒนา IPv6 นั้น จึงได้มีการยกเลิกการใช้งาน Broadcast Address และเน้นการท างานไปที่ 
Multicast Address แทน จึงท าให้ลดความรุนแรงในการโจมตีเครือข่ายผ่าน Broadcast Address ได ้

 ส าหรับการโจมตีอ่ืนๆ เช่น การโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือ หนอนคอมพิวเตอร์ (Virus and 
Worm) นั้น ก็ยังคงเป็นความเสี่ยงอยู่ เนื่องจากปัญหาดังกล่าว เกิดจากการใช้งานของเครื่องลูกข่าย ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อเครือข่ายโดยรวมเช่นเดิม 

 ส าหรับการป้องกันโดยใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย (Firewall) นั้น ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ชั้นน าไม่ว่า
จะเป็น Cisco, Juniper, CheckPoint ก็สามารถรองรับการท างานผ่าน IPv6 ได้ อีกทั้งจ านวนของ IPv6 ที่มี
มากมาย จึงท าให้สามารถลดภาระในการท า NAT ด้วยเช่นกัน  
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การพัฒนาระบบงานส าหรับหน่วยงาน 
ระบบงานต่างๆ ถือว่าเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็จะมี

แนวทางในการด าเนินการเพ่ือความส าเร็จของระบบงานแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโดยบุคลากรของ
หน่วยงานเอง หรือจะเป็นการจ้างพัฒนา ซึ่งทั้งนี้รูปแบบของระบบงานต่างๆ จะมีรูปแบบดังต่อไปนี้ 

๑. Web Based Application เป็นรูปแบบในการพัฒนาที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากมีความ
สะดวก พัฒนาได้ง่าย รวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถท างานได้บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย 
(Multi Platform) ซึ่งการท างานโดยส่วนใหญ่นั้น จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทาง HTTP 
Protocol ซึ่งในการพัฒนาจะถูกจ าแนกออกเป็นรูปแบบดังต่อไปนี้ 

๑. การพัฒนาโดยใช้การแสดงผลบนเว็บเบราเซอร์โดยตรง มีการพัฒนาโดยการใช้
ภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น PHP, ASP เป็นต้น โดยการเชื่อมต่อแบบ IPv6 นั้นเป็นภาระ
ของเครื่องแม่ข่ายและซอฟต์แวร์ซึ่งท าหน้าที่ให้บริการเว็บ (Web Server) เพ่ือเชื่อมต่อ
กับเครื่องลูกข่ายและเว็บเบราเซอร์ (Web Browser) ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ทั้งซอฟต์แวร์
ซึ่งท าหน้าที่ให้บริการเว็บ (Web Server) และ เว็บเบราเซอร์ (Web Browser) นั้นได้มี
การพัฒนาเพ่ือให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อแบบ IPv6 ได้อยู่แล้ว ดังนั้นหากมีการน า 
IPv6 เข้ามาใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานระบบงานผ่าน  IPv6 ได้โดยไม่มี
ผลกระทบ หรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 

๒. การพัฒนาโดยอาศัยการแสดงผลจากโปรแกรมเสริมอ่ืนๆ ส าหรับการพัฒนาระบบงานใน
รูปแบบนี้จะมีการเรียกใช้งานโปรแกรมเสริมอ่ืนๆ ผ่านเว็บเบราเซอร์ ซึ่งจะมีการพัฒนา
โดยใช้ Java Applet, Flash เป็นต้น ซึ่ง Java Applet นั้นสามารถรองรับการใช้งาน
แบบ IPv6 ได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ (ค.ศ. ๒๐๐๒) แล้ว1 แต่ทั้งนี้ส าหรับโปรแกรมเสริม
อ่ืนๆ มีความจ าเป็นที่จะต้องตรวจสอบกับผู้ผลิตถึงการรองรับการใช้งานผ่าน IPv6 ก่อน 

๒. Client/Server Application เป็นรูปแบบการสร้างระบบงานซึ่งเป็นระบบเฉพาะ อาจมีการ
เชื่อมต่อจากเครื่องผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบต่างๆ ของเครื่องแม่ข่ายโดยตรง  ในบางครั้งอาจเรียกว่า 
Terminal โดยอาศัย API (Application Programming Interface) ต่างๆ จากเครื่องมือที่ใช้ใน
การพัฒนาโปรแกรม ซึ่งผู้พัฒนาควรมีการศึกษาและตรวจสอบจากผู้ผลิตภาษาที่ใช้ในการพัฒนา 
เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการและการด าเนินการเพ่ือให้รองรับการใช้งาน IPv6 หรือท าการปรับปรุง API 
หรือ Library ที่ใช้งานให้มีความทันสมัย เพื่อให้สามารถรองรับและใช้งานกับ IPv6 ได้เป็นอย่างด ี

                                                           
1
 Networking IPv6 User Guide for JDK/JRE 5.0 

(http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/guide/net/ipv6_guide/index.html) 



๒๘ 

 

แนวทางการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 
จัดท าโดย ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   

 ซึ่งในปัจจุบันภาษาคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ในการพัฒนาระบบงาน ไม่ว่าจะเป็น ภาษา  C, Java, Perl, 
Python ต่างก็สามารถรองรับการเชื่อมต่อผ่าน IPv6 แล้ว2 

การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลภายนอก 

 เนื่องจากระบบงานต่างๆ มีความจ าเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก ไม่ว่าจะเป็น
ระบบฐานข้อมูล หรือแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ือน ามาประมวลผลและแสดงผลแก่ผู้ใช้งาน ซึ่งการเชื่อมต่อระหว่าง
ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาไปยังเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการระบบฐานข้อมูล หรือแหล่งข้อมูล มีความจ าเป็นที่จะต้อง
ตรวจสอบถึงความเข้ากันได้ของการใช้งานร่วมกับ IPv6 ด้วยเช่นกัน 

การเปลี่ยนผ่านจาก IPv4 ไปสู่ IPv6 ส าหรับระบบงาน 

 ส าหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ IPv6 ส าหรับระบบงานนั้น จ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนอย่างรัดกุม เพ่ือ
ลดความผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งในการด าเนินการอาจมีการพิจารณาระบบงาน
ออกเป็นส่วนๆ (Modular) เช่น ส่วนการติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) ส่วนการแปลภาษา (Language 
Interpreter) ส่วนการติดต่อฐานข้อมูล (Database Connection) 

User Interface
Language 

Interpreter 

Web Server

Database

IPv4 IPv4

Brower

 

ภาพที่ ๔: รูปแบบระบบงานแบบ Web Based Application 

  

  

                                                           
2 PENN State University IPv6 Programming: (https://wikispaces.psu.edu/display/ipv6/IPv6+programming) 
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แนวทางการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 
จัดท าโดย ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   

เมื่อมีการจ าแนกระบบออกมาเป็นส่วนๆ แล้ว อาจด าเนินการพิจารณาการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งาน
และระบบให้เป็น IPv6 โดยอาศัยความสามารถของเครื่องแม่ข่ายท าหน้าที่ให้บริการเว็บ (Web Server) ก่อน 
โดยคงระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ดังเดิม เพ่ือทดสอบถึงความสามาถในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องแม่ข่ายและ
ผู้ใช้งานผ่าน IPv6 

 

User Interface
Language 

Interpreter 

Web Server

Database

IPv6 IPv4

Brower

 

ภาพที่ ๕: เปลี่ยนการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานและเครื่องแม่ข่ายให้เป็น IPv6 โดยคงส่วนประกอบอื่นดังเดิม 

 หลังจากได้ทดสอบการใช้งานระบบไปแล้วอาจมีการพิจารณาในการปรับปรุงระบบโดยรวมให้เป็น  
IPv6 ก็สามารถด าเนินการได้ โดยพิจารณาปรับปรุงในส่วนของการเชื่อมต่อจากระบบไปยังแหล่งข้อมูล
ภายนอก เช่น ระบบฐานข้อมูล หรือแหล่งข้อมูลต่างๆ  

 

User Interface
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Interpreter 

Web Server
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IPv6 IPv6

Brower

 

ภาพที่ ๖: การปรับเปลี่ยนส่วนเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกให้เป็น IPv6 

 เมื่อมีการปรับเปลี่ยนระบบโดยรวมพร้อมทั้งทดสอบประเมินหาความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิด
ขึ้นกับระบบงานและข้อมูลแล้ว อาจมีการพิจารณาในการปรับปรุงระบบอ่ืนๆ โดยเริ่มจากระบบที่มีผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานของหน่วยงานก่อน  

  



๓๐ 

 

แนวทางการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 
จัดท าโดย ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   

การทดสอบและใช้งาน IPv6 
 เมื่อเราได้มีการน า IPv6 เข้ามาติดตั้งในเครือข่ายแล้ว การทดสอบการใช้งานก็เป็นเรื่องที่จ าเป็นที่
จะต้องด าเนินการด้วยเช่นกัน ซึ่งการทดสอบที่จะกล่าวถึงนั้น จะเน้นการทดสอบในภาพรวมของระบบ
เครือข่ายไม่มีการเจาะลงไปในส่วนของโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ที่ใช้งานเฉพาะ 

การทดสอบการเชื่อมต่อ 

 ในการทดสอบการเชื่อมต่อนั้น โดยทั่วไปเราจะใช้โปรแกรม ping ซึ่งเป็นโปรแกรมพ้ืนฐานทางด้าน
ระบบเครือข่ายในการส่ง Internet Control Message Protocol (ICMP) ไปยังเครื่องปลายทางแล้วรอตอบ
กลับ เพ่ือให้ทราบว่าระบบเครือข่ายนั้นสามารถไปถึงปลายทางได้และมีเวลาความล่าช้า (Latency Time) 
จ านวนเท่าใด 

ตัวอย่าง Unix/Mac OS X/Linux/BSD 

bash-3.2# ping6 -c 3 www.kame.net 
PING6(56=40+8+8 bytes) 2001:f00:9835:9898:5d2b:1c05:1266:47d0 --> 2001:200:dff:fff1:216:3eff:feb1:44d7 
16 bytes from 2001:200:dff:fff1:216:3eff:feb1:44d7, icmp_seq=0 hlim=54 time=130.727 ms 
16 bytes from 2001:200:dff:fff1:216:3eff:feb1:44d7, icmp_seq=1 hlim=54 time=130.778 ms 
16 bytes from 2001:200:dff:fff1:216:3eff:feb1:44d7, icmp_seq=2 hlim=54 time=130.078 ms 
 
--- orange.kame.net ping6 statistics --- 
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss 
round-trip min/avg/max/std-dev = 130.078/130.528/130.778/0.319 ms 
 

ตัวอย่าง Microsoft Windows 

C:\Users\Administrator>ping www.kame.net 
 
Pinging orange.kame.net [2001:200:dff:fff1:216:3eff:feb1:44d7] with 32 bytes of 
data: 
Reply from 2001:200:dff:fff1:216:3eff:feb1:44d7: time=130ms 
Reply from 2001:200:dff:fff1:216:3eff:feb1:44d7: time=130ms 
Reply from 2001:200:dff:fff1:216:3eff:feb1:44d7: time=129ms 
Reply from 2001:200:dff:fff1:216:3eff:feb1:44d7: time=129ms 
 
Ping statistics for 2001:200:dff:fff1:216:3eff:feb1:44d7: 
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds: 
    Minimum = 129ms, Maximum = 130ms, Average = 129ms 
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แนวทางการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 
จัดท าโดย ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   

การตรวจสอบเส้นทาง 

 จากการทดสอบการเชื่อมต่อด้วยค าสั่ง ping นั้น เราจะสามารถเห็นได้เพียงแค่รายงานการตอบกลับ
ของเครื่องปลายทาง แต่เนื่องจากในบางกรณี เรามีความจ าเป็นที่จะต้องดูถึงเส้นทางเพ่ือให้ทราบถึงจุดที่เกิด
ปัญหา ดังนั้นการใช้เครื่องมือ traceroute ก็จะเป็นอีกวิธีการที่จะสามารถน ามาใช้งานร่วมด้วยได้ 

ตัวอย่าง Unix/Mac OS X/Linux/BSD 

bash-3.2# traceroute6 www.kame.net 
traceroute6 to orange.kame.net (2001:200:dff:fff1:216:3eff:feb1:44d7) from 
2001:f00:9835:9898:5d2b:1c05:1266:47d0, 64 hops max, 12 byte packets 
 1  2001:f00:9835:9898:225:ff:fefe:41a4  0.628 ms  0.481 ms  0.370 ms 
 2  2001:f00:9835:9999::10  3.704 ms  2.522 ms  1.271 ms 
 3  2001:f00:9835:9999::1  2.318 ms  2.515 ms  1.916 ms 
 4  2001:f00:3000::2  2.087 ms  84.233 ms  3.025 ms 
 5  2001:f00:1:ffff::fffe  2.307 ms  3.049 ms  2.554 ms 
 6  2001:200:e000:127::2  119.445 ms  119.826 ms  119.210 ms 
 7  2001:200:133::8e  119.001 ms  188.914 ms  206.465 ms 
 8  ve44.foundry6.otemachi.wide.ad.jp  119.226 ms  118.965 ms  118.145 ms 
 9  ve42.foundry4.nezu.wide.ad.jp  119.801 ms  120.384 ms  119.860 ms 
10  cloud-net1.wide.ad.jp  119.465 ms  119.630 ms  120.026 ms 
11  2001:200:dff:fff1:216:3eff:feb1:44d7  128.789 ms  132.150 ms  129.811 ms 
bash-3.2# 
 

ตัวอย่าง Microsoft Windows 

C:\Users\John>tracert www.kame.net 
 
Tracing route to orange.kame.net [2001:200:dff:fff1:216:3eff:feb1:44d7] 
over a maximum of 30 hops: 
 
  1     1 ms    <1 ms    <1 ms  2001:f00:9835:9898:225:ff:fefe:41a4 
  2     2 ms     2 ms     2 ms  2001:f00:9835:9999::10 
  3     2 ms     3 ms     1 ms  2001:f00:9835:9999::1 
  4     4 ms     2 ms     3 ms  2001:f00:3000::2 
  5     3 ms     3 ms     2 ms  2001:f00:1:ffff::fffe 
  6   120 ms   119 ms   119 ms  2001:200:e000:127::2 
  7   120 ms   120 ms   122 ms  2001:200:133::8e 
  8   119 ms   119 ms   118 ms  ve44.foundry6.otemachi.wide.ad.jp [2001:200:0:10 
::141] 
  9   121 ms   120 ms   119 ms  ve42.foundry4.nezu.wide.ad.jp [2001:200:0:11::66 
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แนวทางการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 
จัดท าโดย ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   

] 
 10   118 ms   119 ms   121 ms  cloud-net1.wide.ad.jp [2001:200:0:1c0a:218:8bff: 
fe43:d1d0] 
 11   129 ms   129 ms   130 ms  2001:200:dff:fff1:216:3eff:feb1:44d7 
 
Trace complete. 
 

การทดสอบ DNS 

 บริการพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดเพ่ืออ านวยความสะดวกในการใช้งานคือ  DNS ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่
จ าเป็นที่จะต้องจ าหมายเลข IPv6 ที่ค่อนข้างเยอะและยากต่อการจดจ า ในการทดสอบนั้น จะใช้โปรแกรม 
nslookup ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสอบถามข้อมูลในการแปลงค่าหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) 
เป็นชื่อ หรือชื่อ เป็นหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการทดสอบระบบ DNS ที่
เกี่ยวขอ้งกับ IPv6 ได้เช่นกัน 

bash-3.2# nslookup 
> server 2001:f00:9835:9999::4 
Default server: 2001:f00:9835:9999::4 
Address: 2001:f00:9835:9999::4#53 
> set q=any 
> orange.kame.net 
Server:  2001:f00:9835:9999::4 
Address: 2001:f00:9835:9999::4#53 
 
Non-authoritative answer: 
Name: orange.kame.net 
Address: 203.178.141.194 
orange.kame.net has AAAA address 2001:200:dff:fff1:216:3eff:feb1:44d7 
 
Authoritative answers can be found from: 
kame.net nameserver = mango.itojun.org. 
kame.net nameserver = orange.kame.net. 
mango.itojun.org internet address = 210.155.141.200 
mango.itojun.org has AAAA address 2001:2f0::8800:206:5bff:fe8d:940 
mango.itojun.org has AAAA address 2001:2f0:0:8800::1:1 
 

จากผลด้านบนจะเห็นว่า เครื่องแม่ข่าย orange.kame.net นั้น สามารถเข้าถึงได้จากทั้งทาง IPv4 และ IPv6 
เนื่องจากมีท้ังข้อมูลที่เป็นในส่วนของ Address และ AAAA address  
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แนวทางการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 
จัดท าโดย ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   

 

การทดสอบโดยใช้เว็บเบราเซอร์ (Web Browser) 

 เนื่องจากเว็บเบราเซอร์นั้นถือเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีการใช้งานเป็นอย่างมาก ดังนั้นการทดสอบ
การเข้าถึงเว็บไซต์ที่เป็น IPv6 ก็มีความส าคัญด้วยเช่นกัน โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์ที่เป็น IPv6 นั้นจะสามารถ
เข้าถึงโดยการเรียกชื่อเช่น www.kame.net หรือเรียกผ่านหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ซึ่งในการ
ป้อนค่าหมายเลข IPv6 ให้กับเว็บเบราเซอร์นั้น จ าเป็นที่จะต้องเขียนอยู่ในรูปแบบดังต่อไปนี้ 

 http://[ipv6address] 

เช่น 

 http://[2001:200:dff:fff1:216:3eff:feb1:44d7]/ 

เป็นต้น 

ตัวอย่างการเรียกแบบใช้ชื่อ 
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แนวทางการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 
จัดท าโดย ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   

ตัวอย่างการเรียกแบบใช้หมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) 
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แนวทางการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 
จัดท าโดย ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ 
 ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นต้นแบบในการน า IPv6 เข้ามาใช้ในหน่วยงาน โดยมีรูปแบบหน่วยงานและ
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดังต่อไปนี้ 

๑. พนักงานใช้ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน ทั้ง Windows, Linux และ Mac OS X 
๒. มีระบบงานภายในส าหรับพนักงานผ่านเว็บ 
๓. เครือข่ายบางจุดยังไม่สามารถรองรับ IPv6 ได ้
๔. ไม่สามารถปิดระบบเพื่อทดสอบใดๆ ได้ 
๕. ไม่มีหมายเลข IPv6 เป็นของตัวเอง 

จากรูปแบบและความต้องการในการใช้งานดังกล่าว จึงได้มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. เนื่องจาก สรอ. ยังไม่มีหมายเลข IPv6 เป็นของตัวเอง จึงได้ด าเนินการติดต่อขอทดสอบ IPv6 กับ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงาน
ภาครัฐก็สามารถขอใช้หมายเลข IPv6 จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ด้วย
เช่นกัน โดยผ่านเครือข่าย GIN 

๒. ก าหนดแนวทางในการท า IPv6 มาใช้งานดังต่อไปนี้ 
o ใช้เทคโนโลยีในการเปลี่ยนผ่านเป็นแบบ Dual Stack เพ่ือให้สามารถใช้งานเครือข่ายได้

โดยมีผลกระทบน้อยที่สุด ส าหรับเครือข่ายภายใน 
o ใช้เทคโนโลยีในการเปลี่ยนผ่านเป็นแบบ Tunneling ส าหรับเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย

ภายนอกผ่านเครือข่าย IPv4 
o ใช้การท า Reverse Proxy ส าหรับระบบงานที่ท างานผ่านเว็บ 
o ส าหรับการใช้งานจากเครื่องลูกข่ายที่เป็น IPv6 อย่างเดียว ได้มีการน าการ Translation 

แบบ TRT และ DNS Proxy เข้ามาใช้งาน 
o เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการใช้งาน จึงได้มีการใช้  Stateless Address Auto-

Configuration เพ่ือก าหนดหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address)แบบอัตโนมัต ิ
๓. เพ่ือให้เครือข่ายมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดท าบริการต่างๆ เช่น เว็บไซต์ หรือ DNS เพ่ือ

ให้บริการบน IPv6  

เมื่อน างานที่ต้องด าเนินการด้านบนมาสรุปรายการอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ออกได้เป็นรายการดังต่อไปนี้ 

๑. อุปกรณ์น าเส้นทาง เพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่ IPv6 
๒. อุปกรณ์น าเส้นทางเพ่ือเชื่อมต่อ IPv6 เข้าสู่เครือข่ายของพนักงาน โดยมีการจัดแบ่งออกเป็น

กลุ่มๆ ตามโครงสร้างองค์กร 
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๓. เครื่องแม่ข่ายให้บริการ DNS 
๔. เครื่องแม่ข่ายให้บริการเว็บไซต์ 
๕. เครื่องแม่ข่ายในการท า TRT 
๖. เครื่องแม่ข่ายที่ใช้ในการท า Reverse Proxy 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ที่ต้องการในการด าเนินการนั้น ประกอบด้วยอุปกรณ์น าเส้นทาง (Router) ซึ่ง
รองรับ IPv6 ถึง ๒ เครื่อง และ เครื่องแม่ข่ายอีกไม่น้อยกว่า ๔ เครื่อง ซึ่งหากมีการจัดซื้อคงมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องด้วยงบประมาณที่จ ากัด สรอ. จึงได้มีแนวคิดในการน าเครื่องแม่ข่ายเก่ามาใช้งาน
ให้เกิดประโยชน์ นั่นหมายถึงการก าหนดให้เครื่องแม่ข่ายดังกล่าวท างานแทนอุปกรณ์น าเส้นทางเครือข่ายด้วย 
โดย สรอ. สามารถจัดหาเครื่องแม่ข่ายได้จ านวน ๒ ตัว โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

๑. เครื่องแม่ข่ายหน่วยประมวลผลเดี่ยวแบบสองแกน AMD รุ่น Opteron 2210 ความเร็ว ๑.๘  กิ
กะเฮิร์ซ 
หน่วยความจ าขนาด ๒ กิกะไบต์ 
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ขนาด ๑๔๖ กิกะไบต์ จ านวน ๑ ตัว 
ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu Linux 

๒. เครื่องแม่ข่ายหน่วยประมวลผลคู่แบบสี่แกน Intel Xeon ความเร็ว ๒.๒๓ กิกะเฮิร์ซ 
หน่วยความจ าขนาด ๓๒ กิกะไบต์ 
ฮาร์ดดิสไดรฟ์ขนาด ๓๐๐ กิกะไบต์ จ านวน ๖ ตัว ต่อพ่วงแบบ RAID 5 
ติดตั้งระบบปฏิบัติการ VMWare ESXi 

โดยมีการก าหนดการท างานดังนี้ 

 เครื่องแม่ข่าย ๑ ก าหนดให้ท าหน้าที่เป็น DNS Proxy, TRT, Stateless Address Auto-
Configuration Server, เว็บไซต์ และ Reverse Proxy ซึ่งจากภาระงานทั้งหมดนั้น เครื่องแม่ข่ายยังสามารถ
ใช้งานได้เป็นปกติอยู่ ซึ่งโปรแกรมประยุกต์ท่ีใช้ในเครื่องแม่ข่าย ส าหรับท าหน้าที่ต่างๆ จะมีดังนี้ 

- totd (http://www.dillema.net/software/totd.html ) ส าหรับท า DNS Proxy เพ่ือแปลง
ข้อมูลตอบกลับของ DNS ให้อยู่ในรูปแบบของ IPv6  

- tayga (http://www.litech.org/tayga/) ส าหรับท าการแปลงหมายเลขไอพีแอดเดรสที่เป็น 
IPv4 ให้เป็น IPv6 ส าหรับการเข้าถึงจากเครือข่ายที่เป็น IPv6 เท่านั้น 

- Apache 2.2 (http://www.apache.org) ส าหรับการท า เว็บไซต์ และ Reverse Proxy 

- radvd (http://www.litech.org/radvd/) ส าหรับการท าให้เครื่องแม่ข่ายสามารถส่ง Router 
Advertise เพ่ือใช้ในการก าหนดหมายเลขไอพีแอดเดรสแก่เครื่องลูกข่าย 
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เครื่องแม่ข่าย ๒ เนื่องจากเครื่องนี้เป็นการท างานแบบเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtualization) จึง
สามารถแบ่งประสิทธิภาพของเครื่องออกมาเพ่ือรองรับงานที่แตกต่างกันของแต่ละเครื่องแม่ข่ายดังต่อไปนี้ 

๑. ท างานแทนอุปกรณ์น าเส้นทางหลัก โดยติดตั้ง Linux Vyatta เป็นระบบปฏิบัติการหลัก เพ่ือใช้
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทาง โดยใช้โปรโตคอล BGP4+ รวมถึงท าหน้าที่เป็นอุปกรณ์ต้นทาง
ส าหรับการให้บริการแบบ Tunnel อีกด้วย 

๒. เครื่องแม่ข่ายเพ่ือให้บริการ DNS แบบ IPv6 สาธารณะ เป็นระบบปฏิบัติการ Ubuntu Linux 
และใช้ bind9 เป็น DNS Server 

จากข้อมูลการใช้โปรแกรมประยุกต์ท้ังหมดนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นการใช้งานประเภท Open Source ซึ่ง
ไม่มีต้นทุน จึงท าให้การด าเนินการดังกล่าวมีต้นทุนแค่เพียงเครื่องแม่ข่ายเท่านั้น 

ผลการด าเนินการ 

หลังจากได้มีการติดตั้งระบบทั้งหมดแล้ว เครื่องลูกข่ายสามารถใช้งานผ่าน  IPv6 ได้ และสามารถใช้
งานข้ามไปยังระบบงานซึ่งยังไม่รองรับ IPv6 ได้เช่นกัน และด้วยเทคโนโลยี Dual Stack นั้น ก็ยังท าให้ผู้ใช้งาน
ยังคงสามารถใช้งานโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ที่ไม่รองรับ IPv6 ได้โดยไม่มีผลกระทบอีกด้วย 

การด าเนินการต่อเนื่องและอุปสรรค 

 ผลการด าเนินการด้าน IPv6 ของ สรอ. เฉพาะกลุ่มผู้ดูแลระบบอาจท าให้ไม่สามารถพบปัญหาอ่ืนๆ ที่
อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานได้ ดังนั้น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้มีนโยบายให้ สรอ . 
สามารถใช้งานหมายเลข IPv6 ได้อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ซึ่งนโยบายดังกล่าว เมื่อ สรอ. ได้มีการเปิดใช้งานหมายเลข IPv6 กับทุกส่วนงานภายในหน่วยงานแล้ว 
พบว่าระบบบางระบบไม่สามารถใช้งานได้ เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าระบบดังกล่าวได้มีการให้บริการอยู่บน
เครื่องเดียวกันกับเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการเว็บไซต์ ของ สรอ. ซึ่งได้มีการใช้วิธี Reverse Proxy เพ่ือช่วยให้
เข้าถึงได้ผ่าน IPv6 ดังนั้น ผู้ดูแลระบบอาจจะต้องระมัดระวังในการใช้วิธี Reverse Proxy กับเครื่องแม่ข่าย
ใดๆ ที่ให้บริการลักษณะที่เป็น Name-Based Virtual Host ด้วยเช่นกัน 
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แผนผังการเตรียมพร้อมส าหรับการน า IPv6 มาใช้งาน 
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Flowchart ค าอธิบาย 
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๑. การก าหนดนโยบายส าหรับการน า IPv6 เข้ามาใช้งาน ซึ่งต้องมีการ
ประเมินเพ่ือรองรับอนาคต โดยการก าหนดถึงกรณีศึกษานั้น อาจมี
การพิจารณาถึงปริมาณหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ที่มี
มากขึ้น หรือความสามารถใหม่ๆ ของ IPv6 ที่หน่วยงานสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้งาน รวมถึงการประเมินผลกระทบกับระบบงานซึ่ง
มีการให้บริการประชาชนทั้งในปัจจุบัน และอนาคต  
 

๒. การก าหนดแผนโครงการ เพ่ือประเมินระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการในแต่ละข้ัน และมีการก าหนดแนวทางเพ่ือให้ระยะเวลาของ
โครงการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระหว่างระยะเวลา
โครงการนั้น อาจมีโครงการอ่ืนๆ ที่มีการปรับปรุง หรือ จัดซื้อ หรือ
พัฒนา ทั้งระบบงาน ซอฟท์แวร์ หรือ ฮาร์ดแวร์ ก็ควรที่จะมีการน า
เรื่องความพร้อมใช้ด้าน IPv6 ส าหรับโครงการที่ซ้อนอยู่ด้วย เพ่ือลด
การใช้งบประมาณในส่วนของการน ามาใช้งานร่วมกับ IPv6 ด้วย 
 
 

๓. การก าหนดแผนการและแนวทางการให้ความรู้แก่บุคลากร เนื่องจาก 
IPv6 นั้น มีรูปแบบแตกต่างจาก IPv4 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน จึงควรมี
การจัดเตรียมหลักสูตรส าหรับการให้ความรู้ IPv6  
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Flowchart ค าอธิบาย 
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๔. ท าการตรวจสอบหมายเลข IP Address ของหน่วยงานว่ามี
หมายเลข IPv6 แล้วหรือไม ่

กรณีท่ีไม่มีหมายเลข IPv6 
๕. ถ้าหน่วยงานที่มีผู้ ใช้จ านวนมาก และต้องการมีหมายเลข AS 

Number ของหน่วยงานเอง สามารถด าเนินการติดต่อ APNIC  
๖. ถ้าหน่วยงานไม่ต้องการด าเนินการขอหมายเลข IPv6 เองและ

หน่วยงานได้ท าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับผู้ให้บริการเอกชน 
(Internet Service Provider) สามารถติดต่อยื่นขอหมายเลขได้
โดยตรงกับผู้ให้บริการ   

๗. ถ้าหน่วยงานที่ใช้งานเครือข่าย GIN (Government Information 
Network) สามารถขอใช้งานหมายเลข IPv6 จากกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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เมื่อมีหมายเลข IPv6 แล้ว 
๘. หน่วยงานที่มีหมายเลข IPv6 ควรด าเนินการประเมินความสามารถ

ในการรองรับการท างานของ IPv6 ส าหรับเครือข่าย ทั้งด้าน
ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ ของอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นความสามารถ
ของหน่วยประมวลผล หน่วยความจ า การปรับแต่งเพ่ือใช้งานร่วมกับ 
IPv6 
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Flowchart ค าอธิบาย 
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กรณีท่ีอุปกรณ์ไม่สามารถรองรับการท างาน IPv6 
 
๙. ด าเนินการประเมินความสามารถในการรองรับการท างานของ IPv6 

ส าหรับเครือข่าย ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ ของอุปกรณ์ ถ้า
ไม่สามารถรองรับการท างานของ IPv6 ได้ จะต้องท าการวาง
แผนการจัดซื้อ โดยก าหนดความต้องการด้านความสามารถต่างๆ 
ของ IPv6 ที่ต้องการใช้งานไว้ใน เอกสารความต้องการของระบบ 
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๑๐. ให้ด าเนินการก าหนดระบบที่ยกเว้นการท า IPv6  เนื่องจาก

ไม่สามารถด าเนินการได้ หรือไม่คุ้มค่าในการด าเนินการ ทั้งในส่วน
ของการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หรือระบบที่ไม่ได้มีความต้องการให้
ปรับปรุงเพื่อใช้ IPv6   
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Flowchart ค าอธิบาย 
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๑๑. การก าหนดขอบเขตการด าเนินการของระบบที่เชื่อมต่อ IPv6 โดย

อาจจะด าเนินการแบ่งโครงการออกเป็นระยะ  (Phasing) เพ่ือให้
การด าเนินการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๒. ด าเนินการติดตั้งและปรับแต่งระบบเพื่อให้เชื่อมต่อ IPv6 
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จัดท าโดย ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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๑๓. ด าเนินการทดสอบระบบที่เชื่อมต่อ IPv6 ว่าสามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๑๔. ตรวจสอบปัญหาในช่วงการด าเนินการทดสอบระบบ 

 
กรณีท่ีท าการทดสอบแล้วพบปัญหา 
๑๕. ท าการทดสอบและตรวจสอบระบบการเชื่อมต่อ IPv6 ให้ด าเนินการ

แก้ไขปัญหา เมื่อแก้ไขปัญหาเสร็จเรียบร้อย ลองทดสอบระบบอีก
ครั้ง จนระบบสามารถใช้งาน IPv6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 



๔๔ 

 

แนวทางการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 
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ค าถามที่พบบ่อย 

๑. ท าไมต้องใช้ IPv6? 
ตอบ: เนื่องจากหมายเลข IPv4 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเริ่มไม่เพียงพอต่อการขยายตัวของการให้บริการและ
การใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนั้น IPv6 จึงเป็นค าตอบของการขยายการให้บริการในอนาคต 
โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเชื่อมต่อโดยตรงจากปลายทางด้านหนึ่งถึงอีกด้านหนึ่ง 

๒. ท าไม IPv6 ดูยุ่งยาก? 
ตอบ: ความยุ่งยากดังกล่าวคงเนื่องจากความยาวของหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ท าให้ยาก
ต่อการจดจ า เพ่ือให้สามารถจดจ าได้ง่ายยิ่งขึ้น ควรมีการพิจารณาเพ่ือน า DNS เข้ามาร่วมใช้งานด้วย 

๓. ใช้ IPv6 แล้วเร็วกว่า? 
ตอบ: หากความเร็วดังกล่าวเป็นการกล่าวถึงความเร็วในการประมวลผลค าถามดังกล่าวก็จะเป็นจริง 
เนื่องจากหมายเลข IPv6 นั้นมีส่วนหัว (Header) ขนาดคงที่ ท าให้อุปกรณ์เครือข่ายไม่จ าเป็นที่จะต้อง
ค้นหาจุดสิ้นสุดของส่วนหัวนั้นเอง ส่วนความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขึ้นอยู่กับเส้นทางและ
ขนาดความกว้างช่องสัญญาณ (Bandwidth) เป็นหลัก 

๔. ในเมื่อเครือข่ายมีขนาดใหญ่แบบนี้ถ้าถูก Scan จะส่งผลต่อความปลอดภัยอย่างไร? 
ตอบ: ในเรื่องของการถูก Scan เครือข่ายนั้น อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ในแง่ของความเป็นจริง แต่ทั้งนี้ใน
การ Scan เครือข่ายที่เป็น Autoconfiguration นั้น อาจใช้เวลาถึง 500,000 ปีในการ Scan ด้วย
จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ หมายเลขภายใน ๑ วินาที 

๕. ท าไม IPv6 ถึงไม่มี Broadcast? 
ตอบ: เนื่องจาก IPv6 นั้นสามารถรองรับเครื่องลูกข่ายได้เป็นจ านวนมหาศาล ดังนั้นหากมีการส่ง
ข้อมูลไปยัง Broadcast ไปยังทุกเครื่อง ก็จะส่งผลเสียมากกว่าผลดี เนื่องจากปริมาณข้อมูลมหาศาล
จะถูกรับส่งอยู่ในเครือข่าย ดังนั้น IPv6 จึงมีการน า Multicast และ Anycast เข้ามาใช้งานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

๖. ไม่มี Broadcast แล้ว DHCP จะท าการก าหนดหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ให้ลูกข่ายได้
อย่างไร? 
ตอบ: DHCPv6 นั้นจะมีการใช้ Multicast แทน 

๗. เนื่องจาก IPv6 รองรับเครื่องลูกข่ายได้มากขึ้น จะมีผลต่อการท างานของ Switch หรือไม?่ 
ตอบ: อุปกรณ์ Switch ยังคงท างานปกติ โดยมีการพิจารณาในระดับที่เป็น ระดับ ๒ ตาม OSI ที่เป็น
ในส่วนของ Data Link เท่านั้น และหากมีการต่อพ่วงเครื่องลูกข่ายเพ่ิมขึ้น นั่นก็เป็นตัวแปรที่จะต้อง
เพ่ิมประสิทธิภาพของอุปกรณ์ Switch เช่นเดียวกันกับเครือข่ายที่เป็น IPv4 อยู่แล้ว 

๘. จ าเป็นหรือไม่ที่จะต้องจัดสรรหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ตามเอกสารฉบับนี้? 
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ตอบ: ไม่จ าเป็น เนื่องจากการจัดสรรทั้งหมดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ครอบครองหมายเลขไอพี
แอดเดรส (IP Address) ซึ่งจะสามารถจัดสรรได้เหมาะสมกับระบบเครือข่ายที่มีอยู่ โดยในเอกสารนี้
จะเป็นเพียงการให้ค าแนะน าในเบื้องต้น 

๙. จะต้องลงทุนเท่าไรเพื่อเปลี่ยนไปใช้ IPv6? 
ตอบ: เนื่องจาก IPv6 อาจจะเป็นของใหม่ในประเทศไทย จึงท าให้เกิดความไม่แน่ใจในการน ามาใช้ 
และส่งผลไปถึงการลงทุนอันมหาศาล แต่ทั้งนี้แต่ละเครือข่ายควรมีการตรวจสอบและประเมินความ
เข้ากันได้ของอุปกรณ์ที่มีอยู่และจ าเป็นในการใช้งานว่ารองรับ IPv6 ได้หรือไม่ก่อน จากนั้นจึงค่อยๆ 
น าข้อมูลดังกล่าวมาประเมินถึงความจ าเป็นในการปรับปรุงอุปกรณ์ หรืออาจน าแนวทางของ สรอ. ที่
ใช้ในการน าหมายเลข IPv6 เข้ามาใช้งานตามเอกสารฉบับนี้ร่วมด้วยก็ได้เช่นกัน 

๑๐. แนวทางด้านเทคนิคส าหรับการเปลี่ยนผ่านจาก IPv4 ไปสู่ IPv6 จะใช้รูปแบบใดดี? 
ตอบ: ส าหรับแนวทางด้านเทคนิคส าหรับการเปลี่ยนผ่านจาก IPv4 ไปสู่ IPv6 นั้นไม่มีสูตรส าเร็จ 
เนื่องจากผู้ดูแลระบบจ าเป็นที่จะต้องพิจารณาในแต่ละจุดของเครือข่ายว่าเหมาะสมในการน า
เทคโนโลยีใดเข้ามาประยุกต์ใช้ 
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