
เรยีบเรยีง  นายธวัชชัย  สาเกตุ     ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร) จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื

การตั้งคา  DNS  Server  สําหรับ  Linux  
 
 

DNS  ( Domain  Name  System ) คือ  การแปลงหมายเลข  IP Address ใหเปนชื่อเว็บไซต หรือ แปลง
กลับจากชื่อเวบ็ไซตให เปนหมายเลข   IP Address   เพื่อความงาย  และสะดวกในการเรียกใชเว็บไซต การ
ทํางานของ DNS มีสองสวน คือ 

Forward   คือ  การแปลงจากชื่อเว็บไซต เปน IP Address  
Reverse    คือ  การแปลง  IP Address  เปนชื่อเว็บไซต 

การตั้งคา DNS  Server 
1  ในการตั้งคา DNS Server นั้นในขัน้ตอนการติดตั้ง Linux Server  จะตั้งเลือกติดตั้ง  [*]  DNS  Server   
     ดวยจึงจะสามารถตั้งคา  DNS  Server  ได 
2  แกไขไฟล  hosts 
  #vi      /etc/hosts 
 

# Do not remove the following line, or various programs 
# that require network functionality will fail. 
203.172.186.130  server1.nac.ac.th  server1 
127.0.0.1  server1.nac.ac.th  server1 

 
 
 
 

3  แกไขไฟล  resolv.conf 
  #vi      /etc/resolv.conf 
 

nameserver   203.172.186.130 
nameserver   203.146.15.9 
nameserver   203.146.237.237 
search   nac.ac.th 
options  timeout:5   rotate 

 
 

คา IP Address เครื่อง Server ช่ือ Host Name และ Domain Name ช่ือ Host Name เครื่อง  Server 

คา IP Address เครื่อง Server 

ช่ือ Domain  Name 

คา DNS จากขางนอก 

จํานวนรอบในการคนหา 
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4  สรางไฟล    Forward    Zone 
  # vi    /var/named/chroot/var/named/nac.ac.th.zone  
 

$TTL 86400 
@ IN SOA  server1.nac.ac.th     root.nac.ac.th ( 
   2008102501 ; serial (d. adams) 
   3H  ; refresh 
   15M  ; retry 
   1W  ; expire 
   1D )  ; minimum 
 
  NS  ns 
localhost A 127.0.0.1 
ns  A 203.146.15.9 
server1  A 203.172.186.130 
 
@  IN NS  server1.nac.ac.th. 
@  IN MX 5  server1.nac.ac.th. 
 
server1  IN A  203.172.186.130 
 
www  IN CNAME server1 
ftp  IN CNAME server1 
webmail IN CNAME server1 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ Host Name และ Domain Name 

ช่ือ Domain Name 

คา IP Address เครื่อง Server 

คา DNS จากขางนอก 

ช่ือ Host Name และ Domain Name 
อยาลืม หลังช่ือมีเครื่องหมายจุด ( . )  
ดวยครับ 

คา IP Address เครื่อง Server 

ช่ือ Host Name 

     ช่ือที่ใชเรียกในหนาตางโปรแกรม  Internet  Explorer   
      เชน       www.nac.ac.th  
                   ftp.nac.ac.th  
                   webmail.nac.ac.th 

ช่ือ Host Name 
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5  สรางไฟล    Reversed    Zone 
  # vi    /var/named/chroot/var/named/203.172.186.zone  
 
 

$TTL 1D 
@ IN SOA  server1.nac.ac.th. root.nac.ac.th( 
   2008102501  ; serial (d. adams) 
   3H   ; refresh 
   15M   ; retry 
   1W   ; expire 
   1D )   ; minimum 
 
  NS  ns 
  NS  server1.nac.ac.th 
 
130  PTR server1.nac.ac.th. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ Host Name และ Domain Name 
อยาลืม หลังช่ือมีเครื่องหมายจุด ( . )  
ดวย 

ช่ือ Domain Name 

ช่ือ Host Name และ Domain Name 

   คา  IP Address   เครื่อง  Server   ใชเฉพาะคาสุดทายของคา  IP  Address   
   เชน            203.172.186.130      ก็ใชเฉพาะ        130 
 
  ***  สามารถระบุคา  IP  Address   ของเครื่อง  Server  เครื่องอื่นๆ เพิ่มได  

เชน           130  PTR server1.nac.ac.th. 
  131  PTR server2.nac.ac.th. 
  132  PTR server3.nac.ac.th. 
 

ช่ือ Host Name และ Domain Name 
อยาลืม หลังช่ือมีเครื่องหมายจุด ( . )  ดวย 
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6  สรางไฟล    named.caching-nameserver 
  # vi      /var/named/chroot/etc/named.caching-nameserver.conf  
 

// 
// named.caching-nameserver.conf 
// 
// Provided by Red Hat caching-nameserver package to configure the 
// ISC BIND named(8) DNS server as a caching only nameserver  
// (as a localhost DNS resolver only).  
// 
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files. 
// 
// DO NOT EDIT THIS FILE - use system-config-bind or an editor 
// to create named.conf - edits to this file will be lost on  
// caching-nameserver package upgrade. 
// 
options { 
 listen-on port 53 { 203.172.186.130; }; 
 listen-on-v6 port 53 { ::1; }; 
 forwarders { 203.146.15.9; 
 }; 
 directory  "/var/named"; 
 dump-file  "/var/named/data/cache_dump.db"; 
         statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt"; 
         memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt"; 
 query-source    port 53;  
 query-source-v6 port 53; 
 allow-query     { localhost; }; 
}; 
 

 
                 …. มีตอ ... 

คา IP Address เครื่อง Server 

ใหเพิ่มบรรทัดคา DNS จากขางนอก 
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logging { 
        channel default_debug { 
                file "data/named.run"; 
                severity dynamic; 
        }; 
}; 
 
zone "nac.ac.th" { 
 type master; 
 allow-query {any;}; 
 file "nac.ac.th.zone"; 
}; 
 
zone "186.172.203.in-addr.arpa" { 
 type master; 
 file "203.172.186.zone"; 
}; 

 
 

7.  กําหนดสิทธิการเปนเจาของไฟล    nac.ac.th.zone   และไฟล    203.172.186.zone 
  # chown         named.named        /var/named/chroot/var/named/nac.ac.th.zone 
  # chown         named.named        /var/named/chroot/var/named/203.172.186.zone 

8. สั่งให   Service   ของ    named     ทํางาน  
  # service     named     restart       ===>  สั่งให  service   named      ทํางาน  

# chkconfig    named    on       ===>  ให  service   named ทํางานทุกครั้งที่เปดเครื่อง 
9. ทดสอบการทํางาน  

  # host             www.nac.ac.th 
  # host             203.172.186.130 
  # host             server1 
 

 
นายธวัชชัย   สาเกตุ     วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม    อาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท   

E-Mail : sakate99@hotmail.com ,     Web Page : http://203.172.186.131/com/ 

กําหนดคา Reversed    Zone 

กําหนดคา Forward    Zone 

ใสคา  IP Address  เครื่อง Server  
3 คาแรก  โดยใสคาจาก ขางหลัง
ไปขางหนา 


