
วธีิการสมัครใช้งาน DynDns (DDNS) ฟรี 

 
 
          บริการหรือขอ้มูลเกียวกบัการเปิดใช ้DynamicDNS service ซึงก่อนทีจะมี account และชือ dyndns กต็อ้งเขา้ไปสมคัร

ที http://www.dyndns.com/ ก่อนนะครับ ถึงจะเอาค่ามากรอกลงไปไดซึ้ง 

 

Service Provider: กคื็อ dyndns.com ทีเราไปขอใชบ้ริการ 

Host name: กคื็อชือ dyndns ทีเราสร้างขึนมา 

User name: กคื็อ account ทีเราตอ้งทาํการสมคัรก่อนทีจะสร้าง host name 

Password: กคื็อ password ของ account ของเรานนัเองครับ 

 

          ซึงเวบ็ dyndns.com หรือ dyn.com ยงัเปิดใหใ้ชง้าน ฟรี อยู ่เพียงแต่วิธีการ และ นโยบายในการสมคัรไดเ้ปลียนไป 

จากเดิมทีเคยสมคัร free account หนา้เวบ็ไดเ้ลย วนันีทาง Dyn ไดเ้ปลียนขนัตอนตามทีทางทีมงานไดน้าํเสนอดา้นล่างนี 

          หลกัการกคื็อว่า Dyn จะใหเ้ราสมคัรเป็น Pro account เพือทดลองใชง้านก่อน 14 วนั โดยไม่เสียค่าบริการ และภายใน 

14 วนั หากเรายกเลิก Pro account  Dyn จะเปลียนสถานะจาก Pro account เป็น Free account ใหเ้ราโดยอตัโนมตั และ

สามารถใชง้านไดต้ลอดไปเหมือนเมือก่อน 

          แต่ผู้ใช้ต้อง Login เข้า DynDNS ด้วย Username และ Password ทสีมคัรไว้กบัทาง 

DynDNS ทุกๆ 30 วนั ซึงถ้าหากไม่มกีาร Login ทาง DynDNS จะลบ Hostname ของเราทงิ

ทนัท ีทาํให้เราไม่สามารถเข้าใช้งาน Hostname ตวันันได้ 

ข้อแตกต่างระหว่าง  Pro กับ Free เช่น 
 Pro จะได ้hostname มากถึง 30 hosts แต่ Free มีไดเ้พียง host เดียว (ซึงปกติเรากใ็ช ้host เดียว) 

 Free account ตอ้งใชง้านเป็นประจาํ อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครัง ถึงจะคงสถานะ Free account แต่ Dyn จะส่งอีเมลมา

เตือนเรา หากไม่มีการมชง้านเลย ซึงเราสามารถคลิกที link ในอีเมล เพือ activate account นนัใหก้ลบัมาใชง้านไดอ้ีก ส่วน 

Pro account จะคงสถานะเป็น active ตลอด 

วิธีการสมัคร: 
 1. ใหไ้ปทีหนา้ http://dyn.com/dns/dyndns-pro-free-trial/ เพือสมคัรใชง้านแบบทดลองใช ้Pro account 14 วนั 



 
 

 2. ใส่ชือ hostname ทีเราตอ้งการ และกด add to cart ตามรูป 

 

 
  

3. ใหก้รอกขอ้มูล username password และ อีเมล เพือสร้าง account ใหม่ 



 
 

 4. ระบบส่งอีเมล ไปยงัอีเมลทีเรากรอกไว ้เพือใหเ้ราเขา้ไปคลิก activate 

 

 
  

5. ใหท้าํการคลิกที link ในอีเมลของเรา เพือ activate ใชง้าน 



 
 

 6. กด Proceed to checkout 

 

 
 

 7. ใส่ขอ้มูลบตัรเครดิตของเรา ระบบจะไม่ทาํการ charge บตัรเรา แต่จะเกบ็ขอ้มูลของบตัรเครดิตเราไว ้หากเราไม่ยกเลิก

ภายใน 14 วนั ระบบจะทาํการเรียกเกบ็เงินเราเพือใชง้านแบบ Pro account ต่อ (ในตอนนี จาํนวนเงินจะแสงเป็น 0 USD) 



 
 

 8. ระบบจะแจง้ว่าคุณสามารถทดลองใชง้านแบบ Pro ไดแ้ลว้ 14 วนั 

 

 
 

 9. ใหท้าํการยกเลิก Pro account เพือเปลียนเป็น Free account ตลอดไป โดยทาํตามรูป 



 
 

 10. กดปุ่ม delete service เพือทาํการลบ cancel Pro account 

 

 
 

 11. เมือลบแลว้ระบบจะเปลียนสถานะเป็น free account ทนัที 

 



 
 

 12. ต่อไปใหท้าํการลบขอ้มูลบตัรเครดิตของเรา โดยการเลือก Billing Profile 

 

 
 

 13.  ติกถูกทีช่อง แลว้กด Delete Save Cart ตามรูป 

 



 
 

 14. เพียงเท่านีคุณกส็ามารถใชง้านโฮส Dyn ไดฟ้รี ตลอดไป 

 

 
 

ส่วนวิธิการทดสอบว่ามันทํางานได้จริงหรือไม่ก็ไม่ยากครับ 
1. ดูใหไ้ดว้่า router ของเราทีได ้IP จริงจาก ISP เป็น IP อะไร 

2. ลองทาํการใชค้าํสัง ping sample.dyndns.org (ชือ dyndns ทีเราขอไวแ้ละกรอกบน router) และดูว่ามนั reply กลบัมาเป็น 

IP จริงที ISP ใหม้าหรือเปล่า 

3. ถา้ตรงกนั แสดงว่า … ทาํงานไดแ้ลว้ครับ 

4. หรือไม่กเ็ขา้ที Run ใน start menu ของ windows แลว้พิมพ ์cmd กด Enter 

5. พืมพ ์nslookup 

6. จะมีเครืองหมาย > 

7. ใหพ้ิมพ ์sample.dyndns.org ต่อจากเครืองหมาย > 

8. ตวัอยา่ง 

############################################################### 



C:\Documents and Settings\Administrator>nslookup sample.dyndns.org 

Default Server: ns1.dyndns.org 

Address: 210.1.60.225  

> sample.dyndns.org 

 Name:    ns1.dyndns.org 

 Address:  210.1.60.225 

############################################################### 

 


