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จนป่านนี้คุณรู้หรือยังว่ามันต่างกันอย่างไร

ในโลกยุคใหม่ เทคโนโลยีใหม่ก็เข้ ามาสนองความต้ องการผู้ใช้ เรื่ อยๆ รวมถึงตัว “Switch” หรื อถ้ า
พูดให้ ถูก เต็ม ๆ ก็ ต้อง “LAN Switch” หรื อ “Ethernet Switch” (เพราะถ้ าเป็ นสวิตช์ ที่ฟอร์ เวิร์ดเฟรมบน
Data-Link ชนิดอื่น ก็ต้องเป็ นสวิตช์คนละชนิด เช่น “Frame Relay Switch” หรือ “ATM Switch”)
ดังนั ้น Switch ที่ใช้ กันภายใน Ethernet LAN ก็ ต้องใช้ งานบน Data-Link ที่เป็ นอีเธอร์ เน็ ตเท่านัน้
ไม่ว่าจะเป็ นพอร์ ตสาหรับ สาย Twisted Pair หรื อสายไฟเบอร์ ก็ตาม (จะให้ พอร์ ตหนึ่ งเป็ นอีเ ธอร์ เน็ ต อีก
พอร์ตเป็ นเฟรมรีเลย์ ก็คงเรียกว่าเป็ น “Switch” ไม่ได้ )
ย้ อนกลับมาที่เทคโนโลยีของสวิตช์ เมื่อก่อนการเชื่อมต่อบน LAN ใน Campus จะอยู่บนเลเยอร์ 2
เป็ นหลัก เปรียบเป็ นเครือข่ายแบบแบนๆ (Flat Network) อยากหาเส้ นทางข้ าม VLAN ก็ ต้องนาอุปกรณ์ เล
เยอร์ 3 อย่ า งเราท์เ ตอร์ ม าเชื่ อ มต่ อ เช่ น การใช้ เทคนิ ค Route-on-Stick ต่ อมาเมื่อ โครงสร้ า งภายใน
Campus มีความซับ ซ้ อนมากขึน้ เริ่ มมีความต้ องการในการหาเส้ นทางข้ าม VLAN จานวนมาก รวมถึง
โครงสร้ างเครือข่ายแบบ Hierarchy จึงได้ พฒ
ั นาสวิตช์แบบใหม่ที่สามารถหาเส้ นทางข้ าม VLAN หรื อทาให้
พอร์ตเลเยอร์ 2 (Switch Port) เปลี่ยนมาเป็ นพอร์ ตเลเยอร์ 3 (Routed Port) ที่เสมือนพอร์ ตของเราท์เตอร์
ที่ตั ้งค่าที่อยู่ไอพีและทาเราท์ติ ้งได้ เรียกสวิตช์แบบใหม่ด้วยศัพท์ทางการค้ าว่า “สวิตช์ เลเยอร์ 3”
ความรู้เพิ่มเติม: ก่อนอื่นมาทาความเข้ าใจกับคาศัพท์ต่อไปนี ้ก่อน:
 Hierarchy Model: เป็ นโครงสร้ างเครื อข่ายในแลนที่ควรจะเป็ นตามที่ซิสโก้ กล่า วไว้ แบ่งโครงสร้ างเป็ น
ลาดับชั ้น 3 เลเยอร์ ได้ แ ก่ Access, Distributed (Aggregated), และ Core เพื่อให้ ได้ คุณ สมบัติข อง
ความง่ า ยในการขยายเครื อข่ า ยในลัก ษณะของโมดูล (Modularity) ได้ ความเสถี ย รของระบบ
(Resiliency) และความยืดหยุ่นในการปรับตัวเข้ ากับการเปลี่ยนแปลง (Flexibility)
 Campus: บริ เวณโครงสร้ างเครื อข่ายแลนที่ให้ บริ การการเชื่อมต่อระหว่า ง End-User ซึ่งอาจมีข นาดได้
ตั ้งแต่ขนาดเล็กแค่ภายในห้ อง ไปจนถึงเครื อข่ายระหว่างอาคาร
 Switch Port: พอร์ ตเลเยอร์ 2 สาหรับฟอร์ เวิร์ ดเฟรมโดยพิจารณา MAC Address เป็ นโหมดของพอร์ ต
โดยดีฟอลต์ของสวิตช์
 Routed Port: พอร์ ตเลเยอร์ 3 สาหรั บฟอร์ เวิร์ ดแพ๊ ก เก็ ตตามที่เลือกเส้ น ทางจาก Routing Table เป็ น
โหมดของพอร์ ตโดยดีฟอลต์ของเราท์เตอร์
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ก่ อนอื่นก็ ต้องมาแยกก่ อนว่า สวิต ช์ แ บบไหนถึงเรี ย กว่าเป็ น L2 หรื อ L3 เพราะสวิตช์ เดี๋ย วนี ก้ ็ มี
ฟี เจอร์ มากมายที่บ างตัวอาจต้ องไปอาศัย ข้ อมูลระดับแพ๊ ก เก็ ตเฮดเดอร์ หรื อไปจนถึง เลขพอร์ ต บน L4
Header (เช่นพวก Port Access List) เลยก็มี แต่เราขอนิยามง่ายๆ เลยไว้ ว่า
สวิตช์ L3 ต้ องทาเราท์ ตงิ ้ ได้ (มี Routing Table)
เพราะฉะนัน้ ต่อให้ สวิตช์ L2 นัน้ จะมีฟีเจอร์ เด่นขนาดไหน เช่ น เปิ ด DHCP Server ได้ ทา Port
Access List ได้ ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับ L2 (หรือบางครั ้งซิสโก้ จะโฆษณาว่าเป็ น L2+) เท่านัน้ ถ้ าเป็ นสวิตช์
L3 จริง ต้ องสัง่ เปิ ดเราท์ติ ้ง (ด้ วยคาสัง่ “ip routing”) แล้ วมี Routing Table เป็ นของตัวเองได้ (สั่ง show ip
route แล้ วเห็นตาราง)
ถ้ าจะชี เ้ ป็ นรุ่ นเลยก็ คือ พวกรุ่ น 2xxx (2950, 2960) ถื อเป็ น L2 หมด ขณะที่พวก 3xxx (3560,
3750) ถื อเป็ น L3 (ส่วนพวก 4xxx, 6xxx ถื อเป็ น Multilayer หรื อพวกออพชั่นพิเศษอย่ าง Data Center
(DC) Switch)
ทีนี ้ก็เข้ าตอนไคลแมกซ์ซะที ที่ว่า “สวิตช์ L3 ทาเราท์ ตงิ ้ ได้ เหมือนเราท์ เตอร์ พอร์ ตก็เยอะกว่ า
(Port-Density) แล้ วต่ อไปนีเ้ ราท์ เตอร์ จะขายได้ เหรอในเมื่อสวิตช์ L3 ทาแทนเราท์ เตอร์ ได้ หมด”
ก็จะโดนย้ อนกลับ ทันทีว่า “ทาได้ แ ทนหมดจริ งหรื อ” ถ้ าท่านลองย้ อนกลับไปอ่านย่ อหน้ าแรกจะ
เข้ าใจว่าอะไรที่สวิตช์ L3 ใช้ แทนเราท์เตอร์ไม่ได้
ความรู้เพิ่มเติม: มาทวนหน้ าที่ของเราท์เตอร์ อุปกรณ์ใดเรี ยกเราท์เตอร์ ได้ ต้องมี 2 หน้ าที่:
 Path Selection: เลือกเส้ น ทาง (อิน เทอร์ เฟซทางออก) ให้ แ พ๊ ก เก็ ตที่เข้ า มาได้ โดยเทีย บ Des.IP บน
แพ๊ กเก็ตกับ Prefix ที่ใกล้ เคียงที่สดุ บนเราท์ติ ้งเทเบิล
 Switching: (เรี ยกเต็มๆ ว่า Interconnected Switching) คือการเปลี่ยน (Switch) เทคโนโลยีระดับเลเยอร์ 2
ตามอินเทอร์ เฟซทางออกได้ เช่น เข้ าเป็ นอีเทอร์ เน็ต ก้ อเปลี่ยนเทคโนโลยีเป็ นเฟรมรี เลย์ออกพอร์ ตซีเรี ยลได้
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นั่นคือ สวิตช์ L3 ทาสวิตชิ่งไม่ได้ (Switching ที่เป็ นนิยามตามมาตรฐานนะ ไม่ใช่ เป็ นคาที่ใช้ ในทาง
การค้ า ยกตัวอย่ างชื่ ออุป กรณ์ “Switch” จริ งๆ เจ้ าของเทคโนโลยี เรี ย กว่า “Bridge” ทาหน้ าที่เลือกพอร์ ต
ฟอร์ เวิร์ดเฟรมที่ใช้ ศพั ท์ว่า “Bridging” ต่างหาก) สวิตช์ ถึงจะเป็ นพอร์ ต RK-45 หรื อ ไฟเบอร์ ต่างก็ เป็ น
เทคโนโลยีอีเธอร์เน็ตเหมือนกันหมด มีสวิตช์ตวั ไหนมีพอร์ ตซีเรี ย ล หรื อพอร์ ต ADSL เหมือนเราท์เตอร์ บ้ าง
ล่ะ จริงไหม
เพราะฉะนั ้น ถ้ าต้ องการหน้ าที่ที่เป็ นเกตเวย์ หรือตัวเปลี่ยนเทคโนโลยี (พวก Enterprise Edge กับ
Provider Edge) จึ ง ต้ อ งใช้ เป็ นเราท์ เตอร์ เ ท่ า นั น้ และเราท์ เ ตอร์ ก็ ร าคาสูง กว่ าเสี ย ด้ ว ย (แหงล่ ะ ก็
ความสามารถต้ องเยอะกว่า)
ที่นีก้ ็ หายคาใจเสีย ที สวิ ตช์ ก็ คือสวิตช์ เราท์เตอร์ ก็ คือเราท์เตอร์ หน้ าที่ แ ละประโยชน์ ใช้ สอยมัน
ต่างกัน ต่างก็ตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ คนละแบบ
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