
 

บทคัดย่อ 

คูเบอร์เนตส์หรือ K8s เป็นระบบจัดการประมวลผลแบบ

เสมือนอีกแบบทีพัฒนาโดยกูเกิลกาํลงัได้รับความนิยมเป็นอย่าง

มากสําหรับการประมวลผลคลาวด์ โดยมีพืนฐานมาจากการใช้

งาน และจัดการคอน เท น เน อร์ข องด อคเกอ ร์บ น โห น ด

ประมวลผลหลายโหนดทีเชือมต่อเป็นคลัสเตอร์ อย่างไรกต็าม

การเชือมต่อเครือข่ายบนคลัสเตอร์ของคอนเทนเนอร์ทําได้

หลายวิธี ดังนันงานวิจัยนีจึงทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

ทางด้านเวลาในการตอบสนองทีใช้ในการตอบกลับและอัตรา

การส่งผ่านข้อมูลของการให้บริการข้อมูลด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์

ของการเชือมต่อเครือข่ายคอนเทนเนอร์ 3 แบบได้แก่ Flannel, 

Calico แ ล ะ  Canal จ าก ผ ล ก าร ท ด ล อ ง พ บ ว่ า  Calico มี

ประสิทธิภาพดีทีสุดจากทัง 3 วิธี โดยเฉพาะอย่างยิงกรณีทีมี

ปริมาณทราฟฟิกเป็นจํานวนมาก สําหรับวิธี Flannel และ 

Canal ให้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน เนืองจากทัง 2 วิธีอยู่บน

พืนฐานของ VxLAN นันเอง  อย่างไรก็ตาม Flannel มีการ

นาํมาใช้งานทีง่ายทีสุด 

คาํสําคญั: คอนเทนเนอร์ การเชือมต่อเครือขา่ย คูเบอร์เนตส์ 

  ฟาแนล คาลิโค แคแนล 

 

Abstract 
Kubernetes, K8s, is a new virtualized computing 

orchestration developed by Google and being popular 

cloud computing. K8s is designed for deployment and 

management Docker containers on clustered computer 

nodes. However, there are many container networking 

schemes for the clustering. Thus, in this paper, 

performance comparison based on throughput and 

response time from Web server which connected via 3 

various container networking: Flannel, Calico and Canal 

will be evaluated. From the experimental results, Calico 

achieved best performance especially for heavy traffic 

requirement. Flannel and Canal stand the similar 

performance because both methods used VxLAN 

technology. However, Flannel is most simply for 

implemented. 
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1. บทนํา 

ทุกวนันีเทคโนโลยีการประมวลผลเสมือนโดยเฉพาะด็อก

เกอร์คอนเทนเนอร์ (Docker Container) มีบทบาทในระบบ

ป ระ ม วล ผ ล บ น อิ น เต อ ร์ เน็ ต ห รื อ ค ล าวด์  (Cloud) ม าก 

เนืองมาจากการใช้ทรัพยากรทีน้อยกว่า และสามารถยา้ยการ

ติดตงัไดง่้ายและทาํงานไดเ้ร็ว การทาํงานร่วมกนัเป็นคลสัเตอร์

ของคอนเทนเนอร์กลายเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างระบบ

ให้บริการบนระบบคลาวด์ ซึงสามารถจัดการได้โดยใช้งาน 

Orchestrator เช่น  Docker Swarm หรือ Kubernetes [1] ซึง

เป็นระบบควบคุมกาํกบัการทาํงานในการประมวลผลขนาดเล็ก

ทีเป็นระบบเสมือนได้ อย่างไรก็ตาม Kubernetes หรือ K8s มี

แนวโน้มการใช้งานอย่างกวา้งขวางกว่า ในการเชือมโยง

ระหวา่งโหนดคอนเทนเนอร์ของ Kubernetes สามารถเลือกใช้

งานไดจ้ากหลายวิธี [2] ซึงสิงนีส่งผลต่อความเร็วและเวลาใน

การส่งขอ้มูลระหวา่งคอนเทนเนอร์และจากคอนเทนเนอร์มายงั

ผู ้ใช้งาน  ซึงโดยปกติวิธีการแบบ Flannel จะเป็นวิธีทีถูก

แนะนาํใหใ้ชง้านโดยปริยายจาก Google ดงันนัในงานวจิยัชินนี

ได้ทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางด้านเวลาในการ

การประเมินสมรรถนะการเชือมต่อเครือข่ายคอนเทนเนอร์คูเบอร์เนตส์ 
Performance evaluation of K8s container networking 
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ตอบสนองทีใช้ในการตอบกลับ  (Response Time) ไปยัง

ผูใ้ชบ้ริการของ 3 วธีิดว้ยกนั คือ Flannel, Calico และ Canal  

 

2. ทฤษฎแีละงานวจัิยทเีกยีวข้อง 

2.1 Kubernetes 

Kubernetes เป็นเครืองมือช่วยบริหารจดัการคอนเทนเนอร์

ทีทาํงานอยู่ในระบบสภาพแวดลอ้มแบบคลสัเตอร์ (Cluster) 
เป็นเครืองมือโอเพ่นซอร์สทีบริษัท Google พัฒนาขึน ถูก

นํ าม าใ ช้ ใ น ขัน ต อ น ก าร นํ าค อ น เท น เน อ ร์ ไ ป ใ ช้ ง าน 

(Deployment) สําหรับ Kubernetes จะจดัการระบบเครือข่าย

และจดัภาระการทาํงานให้กบัคอนเทนเนอร์ [3] โดยทีผูใ้ชง้าน

จะสังการทาํงานผ่านทางโปรแกรม kubectl และเซอร์วิสต่างๆ 

จะทาํงานอยู่บนเครืองมาส์เตอร์ (Master Server) การทาํงาน

ของ Kubernetes มีส่วนประกอบดงันี  

2.1.1 Master Server 

ส่วนควบคุมการทาํงานหลกัของ Kubernetes ผูใ้ช้งานจะ

สังงานต่างๆ ผ่านทางเครืองมาสเตอร์ไปยงัเครืองมินเนียน 

(Minion Server) โดยเครืองมาสเตอร์จะตอ้งมีโปรแกรมเพือ

ทาํงานกบั Kubernetes ดงันี 

2.1.1.1 Etcd 

เป็นการให้บริการเก็บข้อมูลแบบ Key-Value ซึงแต่ละ

เครืองเซิร์ฟเวอร์จะใช ้Etcd เป็นตวักลางในการติดต่อสือสาร

ภายใน คลัส เตอร์  เช่น  สภาพ แวดล้อม ต่ างๆ  ของเค รือง

เซิร์ฟเวอร์ภายในคลสัเตอร์ โดยการทาํงานของ Etcd จะมีการ

เก็บข้อมูลในรูปแบบของ HTTP/JSON เมือต้องการเรียกดู

ขอ้มูลสามารถเรียกขอ้มูลของค่าทีตอ้งการ โดย Etcd จะทาํการ

ตอบกลบัค่ามาให ้ 

2.1.1.2 API Service Server 

ส่วนนีเป็นส่วนสําคญัของเครืองมาสเตอร์ และเป็นส่วนที

จดัการงานต่างๆ ของเครืองทีอยูภ่ายในคลสัเตอร์ โดยจะทาํการ

อ่านค่าสถานะต่างๆ จาก Etcd 

การเรียกใช้งาน API Service Server จะสามารถเรียกใช้

งานผา่น RESTful ซึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบทีทาํใหผู้พ้ฒันาสามารถ

พฒันาเครืองมือขึนมาติดต่อ API Service Server ไดเ้อง 

2.1.1.3 Controller Manager Server 

ส่วนทีใชใ้นการจดัการงานเกียวกบัการสร้างคอนเทนเนอร์ 

โดยจะทาํการอ่านค่าสถานะต่างๆ ของคอนเทนเนอร์ผ่านทาง 

Etcd และเป็นส่วนทีใช้ในการจัดการลดหรือการขยายการ

ใหบ้ริการดว้ยเช่นกนั 

2.1.1.4 Scheduler Server 

ส่วนในการจัดการบริหารงานในแต่ละเครืองเซิร์ฟเวอร์

ภายในคลัสเตอร์ โดยจะทําการตรวจสอบไม่ให้ มีการใช้

งานทรัยากรเกินกว่าทรัพยากรทีมีว่างอยู่ และเมือมีการสร้าง

คอนเทนเนอร์ขึนใหม่ ส่วนนีจะเป็นส่วนทีจดัการหาเครืองมิน

เนียนเพือรองรับคอนทนเนอร์ใหม่ทีเกิดขึน 

2.1.2 Minion Server หรือ Worker Server 

เครืองมินเนียนจะทาํหน้าทีรองรับงานจากเครืองมาสเตอร์ 

โดยเชือมต่อกบัเครืองมาสเตอร์ผ่านทางเครือข่าย ซึงเครืองมิน

เนียนจะมีโปรแกรมด็อกเกอร์ทํางานอยู่ เมือมีการสร้างงาน

ขึนมาใหม่จากเครืองมาสเตอร์ เครืองมินเนียนจะดาํเนินการ

สร้างด็อกเกอร์คอนเทนเนอร์ขึนตามทีไดรั้บงานมา ซึงเครือง

มินเนียนจะมีส่วนของการทาํงานดงัต่อไปนี 

2.1.2.1 Kubelet Service 

ส่วนทีติดต่อกบัเครืองมาสเตอร์เพือรับขอ้มูลหรือรับคาํสัง

ต่างๆ เช่น การรับคาํสงัสร้างคอนเทนเนอร์ 

2.1.2.2 Proxy Service 

ส่วนทีทาํหน้าทีส่งการร้องขอการให้บริการจากด็อกเกอร์

โฮสต์ไปยงัด็อกเกอร์คอนเทนเนอร์ และทาํการส่งผลลพัท์กบั

คืน  ซึงส่วน ของ Proxy Service นี จะสามารถจัดการการ

ใหบ้ริการในรูปแบบการกระจายงานได ้(Load Balancing) 

2.1.3 หน่วยการทาํงานของ Kubernetes 

การทาํงานของคอนเทนเนอร์ทีทาํงานอยู่บน Kubernetes 

ประกอบไปดว้ยหน่วยการทาํงานดงันี 

2.1.3.1 Pods 

ชือเรียกของกลุ่มคอนเทนเนอร์ ในหนึง Pods สามารถมี

คอนเทนเนอร์ไดต้งัแต่ 1 ตวัขึนไป แต่โดยทวัไปนิยมให้มีแค่

หนึงตัวในหนึง Pods เพือใช้ในการรองรับการให้บริการ

แ อ พ พ ลิ เค ชัน ที ติ ด ตัง ใน ค อ น เท น เน อ ร์  แ ล ะ สํ าห รั บ

แอพพลิเคชันสามารถมีจาํนวนมากกว่าหนึง Pods โดยขึนอยู่

กบัความสามารถในการรองรับการใหบ้ริการของแอพพลิเคชนั

นนั 
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2.1.3.2 Services 

ส่วนของการเชือมต่อกบัคอนเทนเนอร์ โดยส่วนนีจะทาํการ

ส่งการร้องขอใชบ้ริการต่างๆ ไปยงัคอนเทนเนอร์ทีอยูใ่น Pods 

หรือเรียกอีกอย่างไดว้า่ Services คือส่วนของอินเตอร์เฟสทีใช้

เชือมต่อระหวา่งผูใ้ชบ้ริการกบัคอนเทนเนอร์ทีใหบ้ริการ 

2.1.3.3 Replication Controllers 

ส่วนจดัการเพิมหรือลด Pods เป็นในลกัษณะของการขยาย

ขนาดหรือลดขนาดการใหบ้ริการ ซึงการขยายหรือลดจะเป็นใน

ลักษณะรูปแบบแนวนอน (Horizontal) และหน้าทีอีกส่วน

หนึงคือการจัดการในเรืองรึนของแอพพลิเคชัน (Version) ที

ทํ างาน ใน ค อ น เท น เน อ ร์  เช่น  เดิ ม มี  Pods ที ให้ บ ริก าร

แ อ พ พ ลิ เค ชัน รุ่น ที ห นึ ง ต่ อ ม าผู ้ให้ บ ริก าร ต้อ งก ารนํ า

แอพพลิเคชนัรุ่นทีสองขึนมาทาํงานแทน และเมือแอพพลิเคชนั

รุ่นทีสองสามารถทาํงานได้แลว้ Replication Controllers จะ

ทาํการปิดแอพพลิเคชนัรุ่นหนึงลงโดยอตัโนมติั 

 

2.2 Container Networking 

Container Networking [4][5][6] ถูกนาํมาใชใ้นการแกไ้ข

ปัญหาการเชือมโยงระหวา่งคอนเทนเนอร์ ซึงมีอยูห่ลายวิธีการ 

สาํหรับในงานวจิยันีนาํเสนอวธีิการ 3 วธีิ ดงันี 

2.2.1 Flannel 

วิธีการหนึงทีออกแบบมาสาํหรับ Kubernetes เป็นวิธีทีไม่

ซบัซอ้นในการติดตงั โดยการติดตงั Flannel ในแต่ละโฮสตจ์ะ

มีเอเจนต์ทีชือว่า Flanneld มีหน้าทีในการดูแลจดัสรร subnet 

ในแต่ละเครือง การทาํงานของ Flannel จะเรียกใช ้Kubernetes 

API หรือ Etcd เพือเก็บค่าการตังค่าของเน็ตเวิ ร์ค จัดสรร 

Subnet และขอ้มูลอืนๆ เช่น Public IP-ของโฮสต ์เป็นตน้ และ

ในการส่งต่อแพ็คเก็ตจะถูกส่งออกโดยใช้กระบวนการหลาย

อยา่งรวมถึง VxLAN  

Flannel ทาํหนา้ทีในการจดัการเครือข่ายในระบบเลเยอร์ 3 

ระหวา่งหลายๆ โหนดในคลสัเตอร์ แต่ไม่สามารถจดัการคอน

เทนเนอร์ทีเชือมต่อกบัโฮสตไ์ด ้ทาํไดเ้พียงเฉพาะวิธีการรับส่ง

ขอ้มูลระหวา่งโฮสต ์

สํ าห รั บ  Kubernetes ม อ งว่ าแ ต่ ล ะ  Pods มี ค วาม เป็ น

เอกลกัษณ์ (Unique) และมีการทํา Routable IP ในคลสัเตอร์ 

ข้อดีของวิธีการนีกําจัดความซับซ้อนในการ Port Mapping 

ทีมาจากการแชร์ IP จากโฮสตเ์ดียว 

2.2.2 Calico 

เป็นวิธีการทีเน้นทางด้านความปลอดภัยในการเชือมต่อ

สําหรับคอนเทนเนอร์และปริมาณงานทีเกิดขึนในเวอร์ชวล

แมชีน 

Calico สร้างและจดัการเครือข่ายในระดบัเลเยอร์ 3 ซึงจะมี

การทํา Routable IP เต็มรูปแบบ สําหรับการส่งข้อมูลจะไม่

ตอ้งใช้ IP encapsulation หรือการแปลทีอยู่ของเครือข่าย ทํา

ใหส้ามารถทาํงานร่วมกนัไดง่้ายขึน ในสภาพแวดลอ้มทีเป็นใน

ลักษ ณ ะซ้อน ทับ  (Overlay) Calico ใช้  IP-in-IP tunneling 

หรือสามารถทาํงานกบัเครือข่ายซอ้นทบัอืนๆ ได ้เช่น Flannel   

Calico มีการป ระยุกต์ใช้กฎท างด้าน ความ ป ลอ ดภัย 

(Network Policy) กับเวอร์ชวลอินเตอร์เฟสสําหรับควบคุม

คอนเทนเนอร์และเวอร์ชวลแมชีน รวมทงัมีการใชง้านกบัโฮสต์

อินเตอร์เฟสสาํหรับเซิร์ฟเวอร์และเวอร์ชวลแมชีน 

2.2.3 Canal 

เป็ น วิ ธีการที รวมระห ว่าง Calico กับ  Flannel โดยใน

ปัจจุบนั Canal เป็นเพียงรูปแบบการติดตงัและการตงัค่าเพือให้

ทาํงานร่วมกนับนเครือข่ายเดียวกนัได ้ซึงในอนาคตอาจจจะมี

การปรับเปลียนรูปแบบรวมกับ Calico และ Flannel เพือลด

ความซบัซอ้นในการติดตงัและการตงัค่า 

 

2.3 งานวจัิยทเีกยีวข้อง 

Hao Zeng และคณะ [9] ได้ทําการวดัประสิทธิภาพของ 

Container Network ระหว่าง Flannel, Swarm Overlay และ

Calico โดยมีการวดัค่าเวลาในการตอบกลับของการ Ping, 

TCP Throughput แ ล ะ  UDP Throughput พ บ ว่ า  Calico มี

ประสิทธิภาพสูงสุด แต่การตงัค่าในการใชง้านมีความซบัซอ้น

มากกว่าตวัอืน โดยงานวิจยันีไม่ไดพิ้จารณาทางดา้นเวลาทีใช้

ในการตอบสนอง และ Container Network โดยวธีิ Calico  

Bin Xie และคณะ [10] ไดท้าํการตรวจสอบประสิทธิภาพ

ร ะ ห ว่ า ง  Host Mode กั บ  Overlay Network Mode บ น

แอพพลิเคชันทีเป็นรูปแบบ Streaming พบว่าในด้านการ

ทํางาน Host Mode ให้ประสิทธิภาพดีว่าประมาณ 8% แต่ 

Overlay Network Mode ให้การทาํงานทีมีเสถียรภาพมากกวา่ 
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ด้าน การถ่ายโอน ข้อมูลระห ว่างแพ็ก เกจพ บ ว่า Overlay 

Network Mode ใหผ้ลลพัทที์มากกวา่ 50% 

Jakob Struye แ ล ะ ค ณ ะ  [11] ไ ด้ ทํ า ก า ร ป ร ะ เมิ น

ประสิทธิภาพเครือข่ายของคอนเทนเนอร์ระหว่างด็อกเกอร์ 

RKT และ LXC โดยทําการป ระเมิ น ค่ า Throughput แล ะ 

Latency จากการกําหนดเน็ตเวิร์คเป็น Host, Bridge (NAT) 

และ Macvlan พบว่าในด้านของ Throughput ทางด้าน LXC.

ให้ป ระสิท ธิภาพ ดี ที สุด  ท างด้าน เค รือข่ าย Macvlan ให้

ประสิทธิภาพดีทีสุด 

 

3. การดําเนินงานวจัิย 

1. ดาํเนินการออกแบบโครงสร้างของระบบทีทาํงานดว้ย 

Kubernetes เพือใหบ้ริการขอ้มูล Web Server ดว้ย Webstress 

บนเครืองคอมพิวเตอร์จาํนวน 3 เครือง โดยเป็นเครือง Master 

1 เครือง และเครือง Minion 2 เครือง ซึงแต่ละโหนดกาํหนดให้

มี CPU 2 Core, Ram 2 GB และกําหนด Network Interface 

Card (NIC) ขนาด 100 Mbps 

2. ตงัค่า Container Network ให้กบัระบบทีไดอ้อกแบบไว ้

โด ยเมื อ ทําก ารตังค่ าแ ล้ว เส ร็จ  จ ะ เกิด  Pods ข อ งแ ต่ ล ะ 

Container Network ทีแต่ละ Minion Server  

 

 
ภาพท ี1: โครงสร้างของระบบด็อกเกอร์คูเบอร์เนตส์ทีออกแบบ 

 

 
ภาพท ี2: รูปแบบการใชง้าน Container Network 

 

3. ติดตงั Webstress :ซึงเป็นเครืองมือทีใช้ในการทดสอบ

ประสิทธิภาพการทาํงานของเซิร์ฟเวอร์ทีเครือง Minion ทงั 2 

เครือง เครืองละ 2 Pod  

4. ติ ด ตัง  Apache JMeter [12] ที เค รือ งโฮล ต์  ซึ ง เป็ น

เครืองมือทีใชใ้นการจาํลองผูใ้ชบ้ริการทาํการร้องขอจากเครือง

โฮสตไ์ปยงัเครือง Master ผา่นทางโปรโตคอล http โดยจาํลอง

ใหมี้การร้องขอขอ้มูลเวบ็จากระบบทีทดสอบดงันี 

4.1 วนิาทีที 1: 100 requests 

4.2 วนิาทีที 2: 200 requests 

4.3 วนิาทีที 3: 300 requests 

4.4 วนิาทีที 4: 400 requests 

4.5 วนิาทีที 5: 500 requests 

4.6 วนิาทีที 6: 600 requests 

โดยแต่ละ request ระบบจะตอบสนองด้วยการส่ง http 

response ขนาด 20 Kbytes จนครบทุก request   

5 . ป ระ เมิ น ป ระ สิ ท ธิภ าพ  โด ยจ ะเป็ น ก ารป ระ เมิ น

ประสิทธิภาพทางดา้นเวลาในการตอบสนองทีใช้ในการตอบ

กลบัไปยงัผูใ้ช้บริการ และประสิทธิภาพทางด้านความเร็วใน

การรับและส่งขอ้มูล (Upload/Download)  

 

4. ผลการทดสอบและวดัประสิทธิภาพ 

ผลการทดสอบประเมินประสิทธิภาพทางดา้นเวลาในการ

ตอบสนองและส่งกลับข้อมูล http response ของ Container 

Networking หรือรูปแบบการเชือมโยงเครือข่ายระหว่างคอน

เทนเนอร์แต่ละประเภท ทีได้จากการจาํลองการทํางานและ

ทดสอบในแต่ละช่วงเวลาแสดงดงัรูปที 3 ถึง 6   

 

 
ภาพท ี3: เวลาตอบสนอง กรณี 100 requests ในวินาทีที 1 
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จากภาพที 3 ผลการทดสอบเวลาทีใชใ้นการตอบสนองใน

กรณีมีการร้องขอจํานวน 100 requests จะพบว่าวิธีการของ 

Calico ให้ประสิทธิภาพทางดา้นเวลาในการตอบสนองไม่ดี ใช้

เวลาในการตอบสนองมากกวา่วธีิ Flannel และ Canal 

 

 
ภาพท ี4: เวลาตอบสนอง กรณี 200 requests ในวินาทีที 2 

 

จากภาพที 4 ผลการทดสอบเวลาทีใชใ้นการตอบสนองใน

กรณีมีการร้องขอจํานวน 200 requests ในวินาทีที  2 พบว่า

วิธีการของ Calico ให้ประสิทธิภาพดีกว่าวิธีการของ Flannel 

และ Canal อยา่งชดัเจน  

 

 
ภาพท ี5: เวลาตอบสนอง กรณี 300 requests ในวินาทีที 3 

 

 
ภาพท ี6: เวลาตอบสนอง กรณี 400 requests ในวินาทีที 4 

 

จากภาพที  5 และ 6 ผลการท ดสอบ เวลาที ใช้ใน การ

ตอบสนองในกรณีมีการร้องขอจาํนวน 300 requests ในวินาที

ที 4 และ 400 requests ในวินาทีที 4 ตามลาํดับ ซึงมีทราฟิก

จาํนวนมากขึนมาก พบว่าวิธีการของ Calico ให้ประสิทธิภาพ

ดีกว่าวิธีการของ Flannel และ Canal จึงกล่าวได้ว่าเมือมีการ

ร้อ งข อ เป็ น จําน วน ม าก ห รือ  heavy traffic ตัว  Calico มี

แนวโนม้การตอบสนองไดเ้ร็วกวา่วธีิการอืน 

พิจารณาทางดา้นการแจกแจงความถีเวลาในการตอบสนอง

กบัผูใ้ชบ้ริการของการร้องขอขอ้มูลทงัหมดในแต่ละวิธี แสดง

ผลไดด้งัภาพที 7 ถึง 8 

 

 
ภาพท ี7: การแจกแจงความถีในแต่ละช่วงเวลากรณี Flannel 

 

 
ภาพท ี8: การแจกแจงความถีในแต่ละช่วงเวลากรณี Calico 

 

 
ภาพท ี9: จาํนวนความถีในแต่ละช่วงเวลากรณี Canal 
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จากภาพที 7, 8 และ 9 พบว่าวิธี Calico มีความถีเวลาทีใช้

ในการตอบสนองทีดีกว่าอีก 2 วิธี มีการกระจายตวัทีค่อนขา้ง

แคบกวา่ แสดงใหเ้ห็นถึงความมีประสิทธิภาพทางดา้นเวลาทีใช้

ในการตอบสนองกบัผูใ้ชง้าน 

อตัราการส่งผ่านขอ้มูลหรือ throughput จากเวบ็เซิร์ฟเวอร์

ไปยงัเครืองทีทาํการร้องขอ ซึงคาํนวณไดจ้าก Apache JMeter 

สรุปไดด้งัตารางที 1  

 

ตารางท ี1: เปรียบเทียบอตัราการส่งผ่านขอ้มูล (Kbyte/s) 

Flannel Calico Canal 
6,797.40 6,820.88 6,693.53 

 

จากตารางพบว่าอัตรการส่งผ่านข้อมูลสําเร็จนันวิธีการ 

Calico จะใหผ้ลลพัธ์ทีดีกวา่วธีิการอืน สอดคลอ้งกบัระยะเวลา

ทีใชใ้นการตอบสนองดงัทีไดก้ล่าวไปแลว้ 

 

5. สรุป 

จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่า Container Networking  

ของ Kubernetes แบบ Calico มีประสิทธิภาพทางด้านเวลาที

ใชใ้นการตอบสนองต่อการร้องขอดีทีสุด เมือเทียบกบั Flannel 

และ Canal เนืองจากลักษณ ะของ Calico เป็นการจําลอง

เน็ตเวิร์คในระดับเลเยอร์ 3 และไม่มีการทํา Encapsulation 

หรือ Tunnel ทาํให้มี Overhead นอ้ยกว่าอีก 2 วิธี ส่งผลให้ใช้

เวลาในการตอบสนองน้อยกวา่ และเป็นวิธีทีเหมาะกบักรณีที

ผู ้ใช้งานมีเป็นจํานวนมาก สําหรับวิธี  Flannel และ Canal 

ให้ผลทางดา้นประสิทธิภาพคลา้ยกนั เนืองจากทงั 2 วิธีอยูบ่น

พืนฐานของ VxLAN ซึงตอ้งทาํการ Encapsulate เฟรมขอ้มูล

ทาํใหมี้ overhead เกิดขึน 

สําหรับงานวิจัยในอนาคตสามารถทําการศึกษาปัจจัย

ทางดา้นอืนๆ ไม่วา่จะเป็นทางดา้นความปลอดภยั ความยุง่ยาก

ในการติดตงั การตงัค่า ความยดืหยุน่ในการใชง้าน หรือทดสอบ

ในสภาพแวดลอ้มอืนๆ เพือให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าวิธีการ

ต่างๆ นนัเหมาะสมหรือไม่ 
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