
 

 

 

 

 

บทที� 2 

ทฤษฎแีละงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 
 ในการศึกษาโครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศธุรกิจในหวัขอ้ระบบการจดัการเครือข่ายดว้ย Ntop 
มีทฤษฏีและเอกสารที*เกี*ยวขอ้งดงัรายละเอียดต่อไปนี.  

1. ระบบเครือข่าย 
2. อินเตอร์เน็ต 
3. การจดัการเครือข่าย 
4. โปรแกรม Ntop 
5. ระบบปฏิบติัการ Linux Ubuntu 
6. งานวจิยัที*เกี*ยวขอ้ง 

 

2.1 ระบบเครือข่าย 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือระบบเน็ตเวิร์ก คือกลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที*ถูกนาํมา

เชื*อมต่อกนัเพื*อให้ผูใ้ช้ในเครือข่ายสามารถติดต่อสื*อสาร แลกเปลี*ยนขอ้มูล และใช้อุปกรณ์ต่างๆ ใน

เครือข่ายร่วมกนัได"้ เครือข่ายนั.นมีหลายขนาด ตั.งแต่ขนาดเล็กที*เชื*อมต่อกนัดว้ยคอมพิวเตอร์เพียงสอง

สามเครื*อง เพื*อใช้งานในบา้นหรือในบริษทัเล็กๆ ไปจนถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ที*เชื*อมต่อกนัทั*วโลก 

ส่วน Home Network หรือเครือข่ายภายในบา้น ซึ* งเป็นระบบ LAN (Local Area Network) ที*คุณผูอ่้าน

จะไดพ้บต่อไปนี.  เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กๆ หมายถึงการนาํเครื*องคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์มาเชื*อมต่อกนัในบา้น สิ*งที*เกิดตามมาก็คือประโยชน์ในการใชค้อมพิวเตอร์ดา้นต่างๆ เช่น 

 1. การใชท้รัพยากรร่วมกนั หมายถึง การใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื*องพิมพร่์วมกนั กล่าวคือ มี

เครื*องพิมพเ์พียงเครื*องเดียว ทุกคนในเครือข่ายสามารถใช้เครื*องพิมพนี์. ได ้ทาํให้สะดวกและประหยดั

ค่าใชจ่้าย เพราะไม่ตอ้งลงทุนซื.อเครื*องพิมพห์ลายเครื*อง (นอกจากจะเป็นเครื*องพิมพค์นละประเภท)  
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2. การแชร์ไฟล ์เมื*อคอมพิวเตอร์ถูกติดตั.งเป็นระบบเน็ตเวร์ิกแลว้ การใชไ้ฟล์ขอ้มูลร่วมกนัหรือ

การแลกเปลี*ยนไฟล์ทาํไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ตอ้งอุปกรณ์เก็บขอ้มูลใดๆ ทั.งสิ.นในการโอนยา้ย

ข้อมูลตดัปัญหาเรื* องความจุของสื*อบนัทึกไปได้เลย ยกเวน้อุปกรณ์ในการจดัเก็บข้อมูลหลักอย่าง

ฮาร์ดดิสก ์หากพื.นที*เตม็ก็คงตอ้งหามาเพิ*ม 

 3. การติดต่อสื*อสาร โดยคอมพิวเตอร์ที*เชื*อมต่อเป็นระบบเน็ตเวิร์ก สามารถติดต่อพูดคุยกบั

เครื*องคอมพิวเตอร์อื*น โดยอาศยัโปรแกรมสื*อสารที*มีความสามารถใช้เป็นเครื*องคอมพิวเตอร์ไดเ้ช่น 

เดียวกนั หรือการใชอี้เมล์ภายในก่อให้เครือข่าย Home Network หรือ Home Office จะเกิดประโยชน์นี.

อีกมากมาย 

4. การใชอิ้นเทอร์เน็ตร่วมกนั คอมพิวเตอร์ทุกเครื*องที*เชื*อมต่อในระบบ เน็ตเวิร์กสามารถใช้
งานอินเทอร์ เน็ตไดทุ้กเครื*อง โดยมีโมเด็มตวัเดียว ไม่ว่าจะเป็นแบบอนาล็อกหรือแบบดิจิตอลอย่าง 
ADSL ยอดฮิตในปัจจุบนั 

    4.1 LAN (Local Area Network) 
ระบบเครื*องข่ายทอ้งถิ*น เป็นเน็ตเวิร์กในระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร ไม่ตอ้งใชโ้ครงข่ายการสื*อสาร
ขององคก์ารโทรศพัท ์คือจะเป็นระบบเครือข่ายที*อยูภ่ายในอาคารเดียวกนัหรือต่างอาคาร ในระยะใกล้ๆ  
                4.2 MAN (Metropolitan Area Network) 
ระบบเครือข่ายเมือง เป็นเน็ตเวร์ิกที*จะตอ้งใชโ้ครงข่ายการสื*อสารขององคก์ารโทรศพัท ์หรือการสื*อสาร 
แห่งประเทศไทย เป็นการติดต่อกนัในเมือง เช่น เครื*องเวิร์กสเตชั*นอยูที่*สุขุมวิท มีการติดต่อสื*อสารกบั
เครื*องเวร์ิกสเตชั*นที*บางรัก 
                4.3 WAN (Wide Area Network) 
ระบบเครือข่ายกวา้งไกล หรือเรียกไดว้า่เป็น World Wide ของระบบเน็ตเวิร์ก โดยจะเป็นการสื*อสารใน
ระดบัประเทศ ขา้มทวีปหรือทั*วโลก จะตอ้งใชมี้เดีย(Media) ในการสื*อสารขององคก์ารโทรศพัท ์หรือ
การสื*อสารแห่งประเทศไทย (คู่สายโทรศพัท์ dial-up / คู่สายเช่า Leased line / ISDN) (lntegrated 
Service Digital Network สามารถส่งไดท้ั.งขอ้มูล เสียง และภาพในเวลาเดียวกนั)  

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไดก้ลายเป็นส่วนหนึ*งขององคก์ร สถาบนัการศึกษาและบา้นไป
แลว้การใชท้รัพยากรร่วมกนัไดท้ั.งไฟล์ เครื*องพิมพ ์ตอ้งใชร้ะบบเครือข่ายเป็นพื.นฐาน ระบบเครือข่าย
จะหมายถึง การนาํคอมพิวเตอร์ตั.งแต่ 2 เครื*องขึ.นไปมาเชื*อมต่อกนัเพื*อจะทาํการแชร์ขอ้มูล และ
ทรัพยากรร่วมกนั เช่น ไฟล์ขอ้มูลและเครื*องพิมพ์ ระบบเครือข่ายสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
ดว้ยกนัคือ 
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2.1.1. ประเภทของระบบเครือข่าย 
 2.1.1.1 Peer To Peer 

            เป็นระบบที*เครื*องคอมพิวเตอร์ทุกเครื*องบนระบบเครือข่ายมีฐานเท่าเทียมกนั คือทุก
เครื*องสามารถจะใชไ้ฟลใ์นเครื*องอื*นได ้และสามารถใหเ้ครื*องอื*นมาใชไ้ฟลข์องตนเองไดเ้ช่นกนั ระบบ 
Peer To Peer มีการทาํงานแบบดิสทริบิวท(์Distributed System) โดยจะกระจายทรัพยากรต่างๆ ไปสู่
เวร์ิกสเตชั*นอื*นๆ แต่จะมีปัญหาเรื*องการรักษาความปลอดภยั เนื*องจากขอ้มูลที*เป้นความลบัจะถูก
ส่งออกไปสู่คอมพิวเตอร์อื*นเช่นกนัโปรแกรมที*ทาํงานแบบ Peer To Peer คือ Windows for Workgroup 
และ Personal Netware 

 

 
 

ภาพที� 2-1 การเชื*อมต่อแบบ Peer To Peer 
  
  2.1.1.2 Client/Server 
         เป็นระบบการทาํงานแบบ Distributed Processing หรือการประมวลผลแบบกระจาย โดย
จะแบ่งการประมวลผลระหวา่งเครื*องเซิร์ฟเวอร์กบัเครื*องไคลเอน็ต ์แทนที*แอพพลิเคชั*นจะทาํงานอยู่
เฉพาะบนเครื*องเซิร์ฟเวอร์ ก็แบ่งการคาํนวณของโปรแกรมแอพพลิเคชั*น มาทาํงานบนเครื*องไคลเอน็ต์
ดว้ย และเมื*อใดที*เครื*องไคลเอน็ตต์อ้งการผลลพัธ์ของขอ้มูลบางส่วน จะมีการเรียกใชไ้ปยงั เครื*อง
เซิร์ฟเวอร์ให้นาํเฉพาะขอ้มูลบางส่วนเท่านั.นส่งกลบั มาใหเ้ครื*องไคลเอ็นตเ์พื*อทาํการคาํนวณขอ้มูลนั.น
ต่อไป 
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ภาพที� 2-2 การเชื*อมต่อแบบ2Client / Server 
 
รูปแบบการเชื*อมต่อของระบบเครือข่าย LAN Topology 

ระบบ Bus การเชื*อมต่อแบบบสัจะมีสายหลกั 1 เส้น เครื*องคอมพิวเตอร์ทั.งเซิร์ฟเวอร์ และ 
Client ทุกเครื*องจะตอ้งเชื*อมต่อสายเคเบิ.ลหลกัเส้นนี.  โดยเครื*องคอมพิวเตอร์จะถูกมองเป็น Node เมื*อ
เครื*อง Client เครื*องที*หนึ*ง (Node A) ตอ้งการส่งขอ้มูลใหก้บัเครื*องที*สอง (Node C) จะตอ้งส่งขอ้มูล 
และแอดเดรสของ Node C ลงไปบนบสัสายเคเบิ.ลนี.  เมื*อเครื*องที* Node C ไดรั้บขอ้มูลแลว้จะนาํขอ้มูล 
ไปทาํงานต่อทนัที 
 

 
 

ภาพที� 2-3 รูปแบบการเชื*อมต่อของระบบเครือข่าย LAN Topology 
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2.1.1.3 Ring การเชื*อมต่อแบบวงแหวน เป็นการเชื*อมต่อจากเครื*องหนึ*งไปยงัอีกเครื*องหนึ*ง จน
ครบวงจร ในการส่งขอ้มูลจะส่งออกที*สายสัญญาณวงแหวน โดยจะเป็นการส่งผา่นจากเครื*องหนึ*ง ไปสู่
เครื*องหนึ*งจนกวา่จะถึงเครื*องปลายทาง ปัญหาของโครงสร้างแบบนี. คือ ถา้หากมีสายขาดในส่วนใดจะ
ทาํ ให้ไม่สามารถส่งขอ้มูลได ้ระบบ Ring มีการใชง้านบนเครื*องตระกูล IBM กนัมาก เป็นเครื*องข่าย 
Token Ring ซึ* งจะใชรั้บส่งขอ้มูลระหวา่งเครื*องมินิหรือเมนเฟรมของ IBM กบัเครื*องลูกข่ายบนระบบ 

 

 
 

ภาพที� 2-4 การเชื*อมต่อแบบ Ring 
2.1.1.4 Star การเชื*อมต่อแบบสตาร์นี.จะใชอุ้ปกรณ์ Hub เป็นศูนยก์ลางในการเชื*อมต่อ โดยที*ทุก

เครื*องจะตอ้งผา่น Hub สายเคเบิ.ลที*ใชส่้วนมากจะเป็น UTP และ Fiber Optic ในการส่งขอ้มูล Hub จะ
เป็นเสมือนตวัทวนสัญญาณ (Repeater) ปัจจุบนัมีการใช้ Switch เป็นอุปกรณ์ในการเชื*อมต่อซึ* งมี
ประสิทธิภาพการทาํงานสูงกวา่ 

 

 
 

ภาพที� 2-5 การเชื*อมต่อแบบ Star 
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2.1.1.5 Hybrid เป็นการเชื*อมต่อที*ผสมผสานเครือข่ายยอ่ยๆ หลายส่วนมารวมเขา้ดว้ยกนั เช่น 
นาํเอาเครือข่ายระบบ Bus, ระบบ Ring และ ระบบ Star มาเชื*อมต่อเขา้ดว้ยกนั เหมาะสําหรับบางหน่วย 
งานที*มีเครือข่ายเก่าและใหม่ให้สามารถทาํงานร่วมกนัได ้ ซึ* งระบบ Hybrid Network นี. จะมีโครงสร้าง
แบบ Hierarchical หรือ Tre ที*มีลาํดบัชั.นในการทาํงาน 

 

 
 

ภาพที� 2-6 การเชื*อมต่อแบบ Hybrid 
 

 2.1.1.6เครือข่ายแบบไร้สาย ( Wireless LAN) อีกเครือข่ายที*ใชเ้ป็นระบบแลน (LAN) ที*ไม่ได้
ใชส้ายเคเบิลในการเชื*อมต่อ นั*นคือระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ทาํงานโดยอาศยัคลื*นวิทยุ ในการรับส่ง
ขอ้มูล ซึ* งมีประโยชน์ในเรื*องของการไม่ตอ้งใชส้ายเคเบิล เหมาะกบัการใชง้านที*ไม่สะดวกในการใช้
สายเคเบิล โดยไม่ตอ้งเจาะผนงัหรือเพดานเพื*อวางสาย เพราะคลื*นวทิยมีุคุณสมบติัในการทะลุทะลวงสิ*ง
กีดขวางอยา่ง กาํแพง หรือพนงัหอ้งไดดี้ แต่ก็ตอ้งอยูใ่นระยะทาํการ หากเคลื*อนยา้ยคอมพิวเตอร์ไปไกล
จากรัศมีก็จะขาดการติดต่อได ้ การใช้เครือข่ายแบบไร้สายนี.  สามารถใช้ไดก้บัคอมพิวเตอร์พีซี และ
โน้ตบุ๊ก และตอ้งใช้การ์ดแลนแบบไร้สายมาติดตั.ง รวมถึงอุปกรณ์ที*เรียกว่า Access Point ซึ* งเป็น
อุปกรณ์จ่ายสัญญาณสาํหรับระบบเครือข่ายไร้สาย มีหนา้ที*รับส่งขอ้มูลกบัการ์ดแลนแบบไร้สาย  

 

 

ภาพที� 2-7 การเชื*อมต่อแบบเครือข่ายแบบไร้สาย ( Wireless LAN) 
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2.1.2โปรโตคอล 
  การที*จะให้คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื*อสารกนัไดอ้ย่างเขา้ใจนั.น จาํเป็นตอ้งมีภาษาในการ
สื*อสารโดยเฉพาะ สําหรับภาษาของการสื*อสารในคอมพิวเตอร์เรียกว่า โปรโตคอล (Protocol) เป็น
ระเบียบวธีิที*กาํหนดขึ.นสาํหรับการสื*อสาร ใหส้ามารถติดต่อสื*อสารกนัหรือรับส่งขอ้มูลระหวา่งตน้ทาง
กบัปลายทางไดอ้ย่างถูกตอ้งไม่ผิดพลาด โปรโตคอลที*ใช้สําหรับคอมพิวเตอร์มีอยู่มากมายหลายแบบ
เช่น NetBEUI ซึ* งเป็นโปรโตคอลอีกตวัหนึ*งที*ใชไ้ดดี้ในระบบเครือข่ายขนาดเล็กที*ใชร้ะบบปฏิบติัการ 
Windows เป็นหลัก แต่ไม่สามารถทาํงานได้เร็วมากนัก นิยมใช้ในระบบปฏิบติัการรุ่นเก่าอย่าง 
Windows for Workgroup 3.11 เป็นตน้ และก็ยงัมีโปรโตคอลอื*นๆ อีกมาก แต่ส่วนมากที*ใชก้นัเป็นหลกั
ก็คือโปรโตคอล TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)  
   
 TCP/IP เป็นโปรโตคอลที*ใชก้นัในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ* งแน่นอนวา่ใชใ้น Home Network 
ไดด้ว้ย TCP/IP จะทาํหนา้ที*เป็นสื*อกลางในการรับส่งขอ้มูลในเครือข่าย การทาํงาน TCP/IP จะมีการ
จดัแบ่งขอ้มูลออกเป็นขนาดยอ่ยๆ เรียกวา่ "แพก็เกจ" จากนั.นจึงทยอยส่งกนัไปจนถึงจุดหมายปลายทาง 
เสร็จแลว้จึงจะรวมแพ็กเกจยอ่ยๆ นั.นเป็นขอ้มูลตน้ฉบบัอีกครั. ง และมีการรับประกนัความถูกตอ้งโดย
ตวัมนัเอง IP Address การติดต่อสื*อสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที*ใชโ้ปรโตคอล TCP/IP นอกจากการ
ทาํงานของ TCP/IP แลว้ ยงัจาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดเลขหมายของอุปกรณ์ทุกชิ.นในเครือข่าย เพื*อเกิด
การอา้งอิงโดยไม่ซํ. ากนัจะไดส่้งขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ เลขหมายดงักล่าวเรียกวา่ ไอพีแอดเดรส 
เป็นตวัเลขหลกั 4 ชุดที*คั*นดว้ยจุด เช่น 192.168.0.1 ไอพีแอดเดรสก็เปรียบเหมือนกบัเลขที*บา้น โดยบา้น
แต่ละหลงัจะตอ้งมีเลขที*บา้นโดยตอ้งไม่ซํ. ากนั เพราะถา้ซํ. ากนัแลว้ บุรุษไปรษณียค์งจะส่งจดหมายไม่
ถูก สําหรับใน Home Network ของเรานี.  จะเริ*มกาํหนดไอพีแอดเดรส 192.168.0.1 เป็นตน้ไป เช่น 
คอมพิวเตอร์เครื*องที* 1 กาํหนดไอพีแอดเดรสเป็น 192.168.0.2 คอมพิวเตอร์เครื*องที* 2 มีไอพีแอดเดรส
เป็น 192.168.0.2 แบบนี.ไปเรื*อยๆ แต่ตอ้งไม่เกิน 192.168.0.254   
  นอกจากนี. ยงัมีเรื* องของความเร็วในการติดต่อสื*อสารและแลกเปลี*ยนข้อมูล ในปัจจุบนัมี
มาตรฐานที*เรียกวา่ Fast Ethernet หวัใจหลกัของ Fast Ethernet ก็คือความเร็วในการรับส่งขอ้มูลไดถึ้ง 
100 Mbps (หนึ*งลา้นบิตต่อวินาที) และความเร็วขนาด 1000 Mbps หรือ 1 Gbps (พนัลา้นบิตต่อวินาที) 
และอาจถึง 10 Gbps ในอนาคตอนัใกลนี้.   
สําหรับ Home Network ที*แนะนาํให้คุณผูอ่้านรู้จกั และจะเริ*มลงมือปฏิบติัต่อไปนี.  จะเป็นระบบ LAN 
แบบ Peer to Peer ใช้รูปแบบการเชื*อมต่อแบบสตาร์ โดยใชส้าย UTP และมีอุปกรณ์เพิ*มเติมคือ Hub 
หรือ Switch และกาํหนดไอพีแอดเดรส เริ*มตั.งแต่ 192.168.0.1 เป็นตน้ไป 
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  IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) และ EIA (Electronics Association) 
เป็นหน่วยงานสากลที*มีหน้าที*ในการกาํหนดมาตรฐานของการออกแบบผลิตภณัฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ 
กาํหนดรูปแบบ การส่งสัญญาณ จะมีโปรโตคอลอยู ่3 แบบ ดว้ยกนัคือ 
 1. ARCnet  
 2. Ethernet  
 3. Token Ring  
 4. ARCnet หรือ Attached ARCnet Resource Computing Network เป็นโปรโตคอลที*ออบแบบ
โดยบริษทั Data Point  
 ในช่วงปีคศ.1977 ใช้หลกัการแบบ "Transmission Permission" ในการส่งขอ้มูล จะมีการ
กาํหนดตาํแหน่งแอดเดรสของเครื*อง Workstation ลงไปดว้ย สามารถจะเชื*อมต่อไดท้ั.งแบบ Bus และ 
Star มีความเร็วในการส่งผา่นขอ้มูลค่อนขา้งนอ้ยเพียง 2.5 Kbps (2.5 เมกกะบิตต่อวนิาที) ทาํให้ไม่เป็นที*
นิยมใชง้าน 
 Ethernet เป็นโปรโตคอลที*ออกแบบโดยบริษทั Xerox ในช่วงปี คศ.1970 ใชห้ลกัการทาํงาน
แบบ CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access With Collision Detection) ในการส่งแมสเซจไปบน
สายสัญญาณของระบบเครือข่าย ถา้หากมีการส่งออกมาพร้อมกนัยอ่มจะเกิดการชนกนั (Collision) ของ
สัญญาณ ทาํให้การส่งผา่นขอ้มูลตอ้งหยุดลงทนัที CSMA/CD จะใชว้ิธีของ Listen before-Transmiting 
คือ ก่อนจะส่งสัญญาณออกไปจะตอ้งตรวจสอบวา่ขณะนั.นมี Workstation เครื*องใดทาํการรับ-ส่งแมสเซ
จบนสายเคเบิ.ลอยูห่รือไม่? ถา้มีก็ตอ้งรอจนกวา่สายเคเบิ.ลจะวา่ง แลว้จึงส่งขอ้มูลออกไปบนสายเคเบิ.ล 
โปรโตคอล Ethernet เป็นมาตรฐานของ IEEE 802.3 สามารถเชื*อมต่อไดท้ั.ง Bus และ Star โดยใชส้าย 
Coaxial หรือสายทองแดงคู่ตีเกลียว (UTP = Unsheild Twisted Pair) ที*มีความเร็วในการรับ-ส่งขอ้มูล 10 
Mpbs (10 เมกกะบิตต่อวินาที) ในปัจจุบนัไดพ้ฒันาความเร็วเป็น 100 Mbps มีความยาวสูงสุดระหวา่ง
เครื* อง Workstation 2.8 กิโลเมตรในการส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไปบนสายเคเบิ.ล จะใช้แบบ 
Machestes Encodeb Digital Base band และกล่าวถึงสัญญาณดิจิตอล 0-1 ในการส่งผ่านไปบนสาย
เคเบิ.ล Ethernet มีรูปแบบการต่อสายเคเบิ.ล 3 แบบดว้ยกนัคือ  
 ก. 10 Base T  
 ข. 10 Base 2  
 ค. 10 Base 5  
 10 Base T เป็นรูปแบบในการต่อสายที*นิยมมาก "10" หมายถึงความเร็วในการรับ-ส่งขอ้มูล (10 
เมกกะบิตต่อวินาที) "Base" หมายถึง ลกัษณะการส่งขอ้มูลแบบ Base band ซึ* งเป็นดิจิตอล และ "T" 
หมายถึง Twisted Pair (สายทองแดงคู่ตีเกลียว) สรุปแลว้ 10 Base T คือ การใชส้าย Twisted Pair ในการ
รับ-ส่งมีความเร็ว 10 Mbps ดว้ยสัญญาณแบบ Base band ปัจจุบนัจะใชส้าย UTP (Unshield Twisted 
Pair) ซึ* งจะมีสายเส้นเล็กๆ ภายใน 8 เส้นตีเกลียวกบั 4 คู่ 
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 10 Base 2 เป็นรูปแบบต่อสายโดยใชส้าย Coaxial มีเส้นศูนยก์ลาง 1/4 นิ.ว เรียกวา่ Thin Coaxial 
สายจะมีความยาวไม่เกิน 180 เมตร 
 10 Base 5 เป็นรูปแบบในการต่อสายโดยใชส้าย Coaxial ขนาดใหญ่ จะมีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 1/2 
นิ.ว เรียกวา่สาย Thick Coaxial การเชื*อมต่อละจุดจะมี Transcever เป็นตวัเชื*อมและใชส้ายเคเบิ.ล AUI 
เชื*อมระหวา่งเครื*องเวร์ิกสเตชั*น สายจะมีความยาวไม่เกิน 500 เมตร 
 Token Ring เป็นโปรโตคอลที*ออกแบบโดยบริษทั IBM ใชม้าตรฐานของ IEEE 802.5 มีระบบ
การติดต่อแบบ Token-Passing สามารถเชื*อมต่อไดท้ั.งแบบ Ring และ Star มีความเร็วในการรับ-ส่ง
ขอ้มูล 4/16 Mbps และยงัสามารถเชื*อมต่อเขา้กบัฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ของเครื*องเมนเฟรมไดโ้ดย 
ตรง จากปัญหาที*เกิดการชนกนัของสัญญาณ (Collision) เป็นเหตุให้ IBM หนัมาใชส้ัญญาณ Token เพื*อ
ติดต่อระหวา่งโหมด ขั.นตอนการรับ-ส่งขอ้มูลแบบ Token-Passing Ring มีดงันี.   
 1. ชุดขอ้มูล Token จะถูกส่งให้วิ*งไปรอบๆ วงแหวนของเน็ตเวิร์ก ถา้มีเวิร์กสเตชั*นเครื*องใด
ตอ้งการจะส่งผา่นขอ้มูล ก็จะตอ้งรอจนกวา่ Token นั.นวา่งก่อน  
 2. เมื*อรับ Token วา่งมาแลว้ ก็จะทาํการเคลื*อนยา้ยเฟรมขอ้มูลต่อทา้ยกบั Token นั.นแลว้ส่ง
ขอ้มูลไปยงัปลายทาง  
 3. เวร์ิกสเตชั*นอื*นที*ตอ้งการจะส่งขอ้มูลก็ตอ้งรอจนกวา่ Token จะวา่จึงจะส่งขอ้มูลไดเ้น็ตเวิร์ก
โปโตคอลที*ตอ้งใชง้าน  
  ในการรับส่งขอ้มูลระหว่างServerและClient จะใชโ้ปรแกรมโตคอลในการสื*อสารขอ้มูล การ
ค้นหาเส้นทางสนับสนุนการใช้บริการต่างๆ ของเซิร์ฟเวอร์ซึ* งมีอยู่หลายชนิดด้วยกันคือ TCP/IP 
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) เป็นโปรโตคอลที*ถูกพฒันาขึ.นในปี ค.ศ.1969 โดย
เครือข่ายทางทหารของสหรัฐอเมริกาชื*อ ARPANET (Advanced Research Project Agency Network) 
เพื*อใชก้บัระบบเครือข่าย WAN ต่อมาไดน้าํมาใช้งานเชื*อมต่อเป็นเครือข่ายสาธารณะขนาดใหญ่หรือ
อินเตอร์เน็ต TCP/IP เป็นโปรโตคอลที*มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นในการทาํงานสูงสามารถจะ
คน้หาเส้นทางได ้เหมาะสําหรับใช้ในองค์กรขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ สามารถจะส่งผ่านขอ้มูลขา้ม
ระบบที*ต่างกนัได ้เช่น Windows กบั UNIX หรือ Netware หรือ Linux 
 NetBEUI (NetBIOS Extended Use Interface)  
เป็นโปโตคอลที*พฒันามาจาก NetBIOS เริ*มใช้งานประมาณปี ค.ศ.1985 ถูกออกแบบมาให้ใชง้านกบั
เครือข่ายขนาดเล็ก เช่น ระบบ LAN ที*มีเครื*องคอมพิวเตอร์ตั.งแต่ 10-200 เครื*อง NetBEUI ไม่สามารถ
จะคน้หาเส้นทางได ้และทาํการ Route ขอ้มูลขา้มเครือข่ายไม่ได ้เหมาะสําหรับเครือข่าย LAN แต่ไม่
เหมาะกบัระบบ WAN ระบบปฏิบติัการ Windows NT และ Windows 2000 ยงัสนบัสนุน Client รุ่นเก่า
ที*ใชโ้ปรโตคอลตวันี.อยู ่
 IPX/SPX (Intenetwork Packet Exchange/Sequanced Packet Exchange)  
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เป็นโปรโตคอลที*พฒันามาจาก XNS Protocol (ของบริษทั Xerox Corporation และทางบริษทั Novell 
ไดน้าํพฒันาให้มีประสิทธิภาพมากขึ.น) จะมีความสามารถในการคน้หาเส้นทางสําหรับเครือข่ายระบบ 
LAN และ WAN ทางไมโครซอฟท์ก็สนับสนุนโปรโตคอลตวันี. แต่เรียกว่า NWLink IPX/SPX 
Compatible Transport Protocol ซึ* งใชใ้นการเชื*อมต่อกบัระบบเครือข่ายของ Netware สามารถใชง้าน
ฐานขอ้มูล SQL Server บน Windows NT ได ้หรือการเขา้สู่Server SNA ที*เชื*อมต่อกบัเครื*องMainframe
ของIBM DLC (Data Link Control) เป็นโปรโตคอลที*ออกแบบพฒันาโดยบริษทั IBM เพื*อใชใ้นการ
เชื*อมต่อสื*อสารกับเครื* องเมนเฟรมของ IBM,AS/400 ที*ใช้สถาปัตยกรรมเครือข่าย SNA (System 
Network Architecture) 
 

2.1.3 อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Equipment)  

ในการเชื*อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พื.นฐานนอกจากคอมพิวเตอร์ 2 ตวัขึ.นไป 

แลว้ยงัตอ้งประกอบดว้ยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี.   

เน็ตเวร์ิคการ์ด (Network Card)  

  การ์ดเน็ตเวร์ิก หมายถึง แผงวงจรสําหรับใชใ้นการเชื*อมต่อสายสัญญาณของเครือข่าย จะติดตั.ง

ไวใ้นเครื*องคอมพิวเตอร์ที*เป็นเครื*องแม่ข่ายและเครื*องที*เป็นลูกข่าย หนา้ที*ของการ์ด คือ แปลงสัญญาณ

จากคอมพิวเตอร์ส่งผ่านไปตามสายสัญญาณ ทาํให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายแลกเปลี*ยนขอ้มูลข่าวสาร

กนัได ้

NIC (Network Interface Card) การ์ดเน็ตเวิร์กหรือการ์ดแลนด์ มีการนาํมาใช้งานบนเครื*องไมโคร 

คอมพิวเตอร์ IBM PC นานร่วม 15 ปี มีหนา้ที*ติดต่อสื*อสารและรับ-ส่งขอ้มูลระหวา่งเครื*องเมนเฟรม 

และ เครื*องไมโคคอมพิวเตอร์ ในอดีตการ์ดเน็ตเวิร์กจะเป็นแบบบสั ISA ซึ* งใช้เสียบลงไปบนสล็อต 

ISA บนเครื*องคอมพิวเตอร์และตอ้งมานั*งเซตจั�มเปอร์ของ IRQ. Address เพื*อไม่ให้ไปชนกบัอุปกรณ์อื*น 

ๆ อีกดว้ย 

 



 

บสั ISA ซึ* งปัจจุบนัไม่นิยมใชง้านแลว้ จะเห็นวา่ที*ดา้นหลงัมีขั.วเชื*อมต่อแบบ 
Au ขั.วเชื*อมต่อแบบ RJ-4 จะตอ้งทาํงานร่วมกบักล่อง
ทาํงาน เพราะใช้ T-Connector 
ดว้ยกนั ขึ.นอยูก่บัสล็อตบนเครื*องคอมพิวเตอร์ เช่น 
 

ภาพที� 2-9 เน็ตเวิร์คการ์ด 

PCI (Peripheral Component Interconnect) 
แทนบสัแบบ ISA PCI บสัมีอตัราการส่งผ่านขอ้มูลสูงถึง 
สามารถ กาํหนดค่า IRQ,DMA, Memory Address 
การ์ดเน็ตเวร์ิก แบบ PCI ลงไปบนเค

 

 
 

ภาพที� 2-8 เน็ตเวิร์คการ์ด แบบ ISA 

 

ซึ* งปัจจุบนัไม่นิยมใชง้านแลว้ จะเห็นวา่ที*ดา้นหลงัมีขั.วเชื*อมต่อแบบ 
จะตอ้งทาํงานร่วมกบักล่องHubส่วนขั.วเชื*อมต่อ แบบ BNC 

Connector และ Terminator (ตวัปิดหัวทา้ย) แทนการ์ดเน็ตเวิร์กจะมีหลายแบบ
ดว้ยกนั ขึ.นอยูก่บัสล็อตบนเครื*องคอมพิวเตอร์ เช่น ISA, PCI, PCMCIA USB Port 

 

 
 

เน็ตเวิร์คการ์ด แบบ PCI (Peripheral Component Interconnect)

 

PCI (Peripheral Component Interconnect) เป็นระบบบสัที*ไดรั้บความนิยมสูงมาก ซึ* งไดเ้ขา้ มา
บสัมีอตัราการส่งผ่านขอ้มูลสูงถึง 133 เมกกะไบต์ต่อวินาที

IRQ,DMA, Memory Address ให้อุปกรณ์และการ์ดอินเทอร์เฟซอตัโนมติั เมื*อเสียบ
ลงไปบนเครื*องแลว้ ส่วนมากจะมองเห็นและใชง้านไดท้นัที
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ซึ* งปัจจุบนัไม่นิยมใชง้านแลว้ จะเห็นวา่ที*ดา้นหลงัมีขั.วเชื*อมต่อแบบ RJ-4,BNC และ 
BNC ไม่ตอ้งHubร่วม

แทนการ์ดเน็ตเวิร์กจะมีหลายแบบ
ISA, PCI, PCMCIA USB Port หรือ Compact Flash 

PCI (Peripheral Component Interconnect) 

เป็นระบบบสัที*ไดรั้บความนิยมสูงมาก ซึ* งไดเ้ขา้ มา
เมกกะไบต์ต่อวินาที นอกจากนี. ยงั

อินเทอร์เฟซอตัโนมติั เมื*อเสียบ
รื*องแลว้ ส่วนมากจะมองเห็นและใชง้านไดท้นัที  



 

  PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) 
เล็ก เท่ากบับตัรเครดิต เป็นอุปกรณ์ขยายระบบให้คอมพิวเตอร์ 
แฟกซ์ โมเด็ม การ์ดเน็ตเวร์ิก หรือ ฮาร์ดดิสกข์นาดเล็ก

ภาพที� 2-11

USB Port (Universal Serial Bus) 
เชื*อมต่อได ้จาํนวนมากถึง 100

 
 โมเด็ม ( Modem : Modulator Demodulator) 
ดิจิตอล (Digital) จากคอมพิวเตอร์ดา้นผูส่้ง เพื*อส่งไปตามสายสัญญาณขอ้มูลแบบอนาลอก
เมื*อถึงคอมพิวเตอร์ดา้นผูรั้บ โมเด็มก็จะทาํหน้าที*แปลงสัญญาณอนาลอก ให้เป็นดิจิตอลนาํ
คอมพิวเตอร์ เพื*อทาํการประมวลผล โดยปกติจะใช้โมเด็มกบัระบบเครือข่ายระยะไกล โดยการใช้
สายโทรศพัทเ์ป็นสื*อกลาง เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

  
 

ภาพที� 2-10 เน็ตเวิร์คการ์ด แบบ PCMCIA 

 
PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) 

เป็นอุปกรณ์ขยายระบบให้คอมพิวเตอร์ Notebook เช่น 
โมเด็ม การ์ดเน็ตเวร์ิก หรือ ฮาร์ดดิสกข์นาดเล็ก 

 
 

 
 

1 เน็ตเวิร์คการ์ดแบบ USB Port (Universal Serial Bus)
 

USB Port (Universal Serial Bus) เป็นพอร์ตเชื*อมต่อแบบใหม่ที*สามารถจะนาํอุปกรณ์เขา้มา
100 กวา่ตวั 

Modem : Modulator Demodulator) หมายถึง อุปกรณ์สําหรับการแปลงสัญญาณ
จากคอมพิวเตอร์ดา้นผูส่้ง เพื*อส่งไปตามสายสัญญาณขอ้มูลแบบอนาลอก

เมื*อถึงคอมพิวเตอร์ดา้นผูรั้บ โมเด็มก็จะทาํหน้าที*แปลงสัญญาณอนาลอก ให้เป็นดิจิตอลนาํ
คอมพิวเตอร์ เพื*อทาํการประมวลผล โดยปกติจะใช้โมเด็มกบัระบบเครือข่ายระยะไกล โดยการใช้
สายโทรศพัทเ์ป็นสื*อกลาง เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ตModem มี 3 ชนิดคือ  
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PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) เป็นการ์ดเสียบขนาด
เช่น การ์ดหน่วยความจาํ 

USB Port (Universal Serial Bus) 

เป็นพอร์ตเชื*อมต่อแบบใหม่ที*สามารถจะนาํอุปกรณ์เขา้มา

หมายถึง อุปกรณ์สําหรับการแปลงสัญญาณ
จากคอมพิวเตอร์ดา้นผูส่้ง เพื*อส่งไปตามสายสัญญาณขอ้มูลแบบอนาลอก(Analog) 

เมื*อถึงคอมพิวเตอร์ดา้นผูรั้บ โมเด็มก็จะทาํหน้าที*แปลงสัญญาณอนาลอก ให้เป็นดิจิตอลนาํเขา้สู่เครื*อง
คอมพิวเตอร์ เพื*อทาํการประมวลผล โดยปกติจะใช้โมเด็มกบัระบบเครือข่ายระยะไกล โดยการใช้



 

   Internal Modem เป็น 
อนุกรมของตวัเอง(COM3,COM4) 
 

  External Modem เป็นกล่องที*บรรจุวงจร 
พอร์ต อนุกรม(COM1,COM2)

  Wireless modemหรือ
เชื*อมต่อกบัคอมพิวเตอร์ทาง S
สายโทรศพัทเ์พื*อเชื*อมต่อ แต่จะสื*อสารโดยใชค้ลื*นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสื*อ
 
 
 
 
 
 
 

เป็น Card Adapter ที*เสียบเขา้ไปใน slot ของคอมพิวเตอร์ โดยมีวงจรพอร์ต 
COM3,COM4) และใชพ้ลงังานร่วมกบัคอมพิวเตอร์ 

 
 

ภาพที� 2-12 Internal Modem 
 

เป็นกล่องที*บรรจุวงจร modem มีแหล่งพลงังานของตวัเอง และจะต่อกบั
COM1,COM2)ของคอมพิวเตอร์  

 

 
ภาพที� 2-13 External Modem 

 
หรือ โมเด็มไร้สาย มีลกัษณะคลา้ยกบัโมเด็มภายนอก โดยโมเด็มภายนอกจะ

Serial port โดยใช้สายทางโทรศพัท์ ในขณะที*โมเด็มไร้สายจะไม่ใช้
แต่จะสื*อสารโดยใชค้ลื*นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสื*อ 
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ของคอมพิวเตอร์ โดยมีวงจรพอร์ต 

มีแหล่งพลงังานของตวัเอง และจะต่อกบั

 

โดยโมเด็มภายนอกจะ
ในขณะที*โมเด็มไร้สายจะไม่ใช้



 

ฮบั (Hub)  

  Hub หรือตวัย ํ.าสัญญาณ เป็นอุปกรณ์ง่ายๆ ที*เชื*อมกลุ่มผูใ้ชไ้วด้ว้ยกนั
ไม่วา่จะเป็นอีเมล ์เอกสาร รูปภาพ
Hub เดียวกนั ผูใ้ชที้*ต่ออยูบ่นHub
ของสายร่วมกนั นั*นหมายถึง ยิ*งมีผูใ้ชเ้ชื*อมต่อเพิ*มมากขึ.นเท่าไร ก็ตอ้งแบ่งความจุ
ขอ้มูลมากขึ.น ทาํใหผู้ใ้ชแ้ต่ละคนจะส่งไดช้า้ลง
Hubช่วยระบบเครือข่าย ทางธุรกิจคุณไดอ้ยา่งไร
สาํหรับหอ้งพกัครูทุกห้อง เมื*อครูในห้องพกัครู
ทุกๆ ห้อง ครูที*พกัอยูใ่นแต่ละห้องทุกห้อง ตอ้งรับโทรศพัทแ์ลว้ฟัง
คนใชโ้ทรศพัทอ์ยู่ คนอื*นๆ จะไม่สามารถใช้โทรศพัท์ไดใ้นเวลานั.น ถา้ครูมาพกันอ้ย
เช่นนี. อยู่ในระดบัที*ยอมรับได้
โทรศพัทส์ายไม่วา่งตลอด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที� 2-14 ฮบั (Hub) 
 

หรือตวัย ํ.าสัญญาณ เป็นอุปกรณ์ง่ายๆ ที*เชื*อมกลุ่มผูใ้ชไ้วด้ว้ยกนั Hub
ไม่วา่จะเป็นอีเมล ์เอกสาร รูปภาพ คาํสั*งพิมพง์านจากผูใ้ชที้*ส่งมาไปยงัผูใ้ชอื้*นๆ ทุกคนที*ต่อร่วมกนับน

Hubตวัเดียว หรือต่อเชื*อมต่อผา่นHubหลายตวัก็ตาม จะแบ่งกนัใชค้วามจุ
นั*นหมายถึง ยิ*งมีผูใ้ชเ้ชื*อมต่อเพิ*มมากขึ.นเท่าไร ก็ตอ้งแบ่งความจุ 

ขอ้มูลมากขึ.น ทาํใหผู้ใ้ชแ้ต่ละคนจะส่งไดช้า้ลง เมื*อมีผูใ้ชเ้พิ*มในHubมากขึ.น เพื*อ 
ช่วยระบบเครือข่าย ทางธุรกิจคุณไดอ้ยา่งไร ให้คุณนึกถึงโรงเรียน ที*มีสายโทรศพัทเ์พียงสายเดียว

สาํหรับหอ้งพกัครูทุกห้อง เมื*อครูในห้องพกัครู ตอ้งการโทรไปยงัอีกห้องพกัครูหนึ*ง โทรศพัทจ์ะดงัไป
ครูที*พกัอยูใ่นแต่ละห้องทุกห้อง ตอ้งรับโทรศพัทแ์ลว้ฟังวา่เป็นสายของใคร

จะไม่สามารถใช้โทรศพัท์ไดใ้นเวลานั.น ถา้ครูมาพกันอ้ย
เช่นนี. อยู่ในระดบัที*ยอมรับได ้ ในช่วงเวลาที*มีการใช้โทรศพัท์บ่อย การติดต่อก็จะทาํให้ยาก
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Hubจะส่งต่อทุกๆ ขอ้มูล
ทุกคนที*ต่อร่วมกนับน

หลายตวัก็ตาม จะแบ่งกนัใชค้วามจุ
 ของสายในการรับส่ง
 ให้เขา้ใจชดัเจนขึ.นวา่

ให้คุณนึกถึงโรงเรียน ที*มีสายโทรศพัทเ์พียงสายเดียว 
ตอ้งการโทรไปยงัอีกห้องพกัครูหนึ*ง โทรศพัทจ์ะดงัไป

วา่เป็นสายของใคร และในขณะที*มี
จะไม่สามารถใช้โทรศพัท์ไดใ้นเวลานั.น ถา้ครูมาพกันอ้ย การวางระบบ

ในช่วงเวลาที*มีการใช้โทรศพัท์บ่อย การติดต่อก็จะทาํให้ยาก เพราะ



 

บริดจ ์(Bridge)  

เป็น อุปกรณ์ที*ใชเ้ชื*อมต่อระบบ 
เครือข่ายทอ้งถิ*น LAN จาํนวน 
ขอบเขตของ LAN ออกไปได ้โดยประสิทธิภาพในทางรวมลดลงไม่มาก
อยูใ่นเซกเมนด์เดียวกนั จะไม่มีการส่งผา่นต่างเซกเมนด ์
 
สวติช์ (Switch)  

สวติช์ เป็นอุปกรณ์ที*ฉลาดกวา่
มากกว่าHub สวิตช์จะส่งต่อขอ้มูลไปยงัเป้าหมายที*เหมาะสม
ตดัสินใจส่งจากส่วนหวั (Header) 
ทางและปลายทาง และปิดการเชื*อมต่อชั*วคราวนั.นทิ.ง

สวิตช์ เปรียบไดก้บัโทรศพัท์ ของโรงเรียนที*มีโอเปอเรเตอร์คอยต่อสายให้
ตอ้งการโทรไปหาครูสมบติั อีกห้องหนึ* ง
สมบติัโดยตรง การต่อแบบนี.ทาํใหใ้ชโ้ทรศพัท ์จากหอ้งหนึ*งไปอีกหอ้งหนึ*งไดม้ากกวา่ 
 

 

 
 

ภาพที� 2-15 บริดจ ์(Bridge) 
 

อุปกรณ์ที*ใชเ้ชื*อมต่อระบบ LAN เขา้ดว้ยกนั โดยออกแบบมาเพื*อใชติ้ดต่อระหวา่ง
จาํนวน 2 เครือข่าย ที*มีโปรโตคอลเหมือนกนัหรือต่างกนั เพื*อใหส้ามารถขยาย

โดยประสิทธิภาพในทางรวมลดลงไม่มาก เนื*องจากการติดต่อของเครื*อง
จะไม่มีการส่งผา่นต่างเซกเมนด ์(Segment)  

เป็นอุปกรณ์ที*ฉลาดกวา่Hub และทาํใหไ้ดค้วามจุ ในการรับส่งขอ้มูลแก่ผูใ้ชแ้ต่ละคน ได้
ขอ้มูลไปยงัเป้าหมายที*เหมาะสม ที*สามารถไปต่อยงัผูรั้บไดโ้ดยตรง โดย

Header) ของขอ้มูล (Packet) โดยสร้างการเชื*อมต่อแบบชั*วคราว
ทางและปลายทาง และปิดการเชื*อมต่อชั*วคราวนั.นทิ.ง เมื*อการติดต่อไดเ้สร็จสิ.นลง 

 

 
 

ภาพที� 2-16 สวติช์ (Switch) 
 

เปรียบไดก้บัโทรศพัท์ ของโรงเรียนที*มีโอเปอเรเตอร์คอยต่อสายให้
ตอ้งการโทรไปหาครูสมบติั อีกห้องหนึ* ง โอเปอเรเตอร์รับคาํสั*งจากครูสมชาย แลว้ต่อสายไปยงัครู

การต่อแบบนี.ทาํใหใ้ชโ้ทรศพัท ์จากหอ้งหนึ*งไปอีกหอ้งหนึ*งไดม้ากกวา่ 
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โดยออกแบบมาเพื*อใชติ้ดต่อระหวา่ง
ที*มีโปรโตคอลเหมือนกนัหรือต่างกนั เพื*อใหส้ามารถขยาย

เนื*องจากการติดต่อของเครื*อง

ในการรับส่งขอ้มูลแก่ผูใ้ชแ้ต่ละคน ได้
ที*สามารถไปต่อยงัผูรั้บไดโ้ดยตรง โดย

โดยสร้างการเชื*อมต่อแบบชั*วคราว ระหวา่งตน้
 

เปรียบไดก้บัโทรศพัท์ ของโรงเรียนที*มีโอเปอเรเตอร์คอยต่อสายให้ เมื*อครูสมชาย 
โอเปอเรเตอร์รับคาํสั*งจากครูสมชาย แลว้ต่อสายไปยงัครู

การต่อแบบนี.ทาํใหใ้ชโ้ทรศพัท ์จากหอ้งหนึ*งไปอีกหอ้งหนึ*งไดม้ากกวา่ 1 สาย  



 

 
เราทเ์ตอร์ (Router)  

เปรียบเทียบระหวา่ง Hub
ส่งต่อขอ้มูลที*จุดหมายซบัซอ้นกวา่มาก
เราเตอร์ จะทาํให้การส่งต่อขอ้มูลไปตามเส้นทาง ที*มีประสิทธิภาพที*สุด
ยงัเครื*องต่างๆ หรือส่งจากเราเตอร์
ขาด มนัยงัสามารถตดัสินใจ เปลี*ยนเส้นท
ราบรื*น และไม่ขาดตอน  

เราเตอร์อาจใช้เพื*อเชื*อมเขา้กบั ระบบเครือข่ายอื*นๆ
ระบบเครือข่ายที*เราใช้งานอยู่ได้
คอมพิวเตอร์คือ แต่ละระบบเครือข่ายใช่ต่าง 
เทอร์เน็โพรโตคอล (ไอพี) อินเทอร์เน็ตแพก็เก็ตเอก็ซ์เชนจ์
เราเตอร์ยงัไม่ใช่ เพียงสามารถเชื*อมต่อระบบเครือข่ายต่างๆ 
ต่อไปยงัภายนอก (หรือเรียกวา่ ซ็อกเก็ต 
(Wide area Network-WAN) ไดอี้กดว้ย บริการแวนจะทาํให้คุณสามารถ
ระบบเครือข่ายอื*นๆ ทั*วโลกได้

 
เพื*อ เขา้ใจความหมายการทาํงานของเราเตอร์ 

โรงเรียนอื*นๆ ทั.งหมดที*ได้ฝึกโอเปอเรเตอร์
โทรศพัทจ์ากโรงเรียน A โทรไปครูชื*อสมบติัที*สอนอยูอี่กโรงเรียนที*ชื*อ 
จะรู้ทนัทีว่าจะตอ้งต่อสายไปอย่างไรถึงดีที*สุด
โรงเรียน B เพื*อให้สมศรีโอนสายไปครูสมบัติ และหากเกิดปัญหาในการต่อสายไปยงัสมศรี

Hub และ Switch แลว้ เราเตอร์เป็นอุปกรณ์ที*ฉลาดกวา่
ส่งต่อขอ้มูลที*จุดหมายซบัซอ้นกวา่มาก โดยตดัสินใจส่งต่อขอ้มูลจาก "ตารางสําหรับการเราต์

จะทาํให้การส่งต่อขอ้มูลไปตามเส้นทาง ที*มีประสิทธิภาพที*สุด ไม่วา่จะส่งต่อจากเราเตอร์ ไป
ยงัเครื*องต่างๆ หรือส่งจากเราเตอร์ ไปยงัเราเตอร์อีกตวั และถา้การเชื*อมระหวา่งเราเตอร์ 

มนัยงัสามารถตดัสินใจ เปลี*ยนเส้นทางที*เหมาะสมเอง ไดอี้กดว้ย เพื*อให้การสื*อสารเป็นไปอยา่ง

เราเตอร์อาจใช้เพื*อเชื*อมเขา้กบั ระบบเครือข่ายอื*นๆ ที*มีวิธีในการรับส่งขอ้มูล
ระบบเครือข่ายที*เราใช้งานอยู่ได้ โดยแต่ละระบบเครือข่าย อาจพูดต่างภาษากนั หรือในศพัท์ทาง

แต่ละระบบเครือข่ายใช่ต่าง "โพรโตคอล (Protocol)" ตวัอยา่งของโพรโตคอล เช่น
อินเทอร์เน็ตแพก็เก็ตเอก็ซ์เชนจ ์(ไอพีเอก็ซ์) หรือแอปเปิลทอล์ก นอกจากนั.น 

เพียงสามารถเชื*อมต่อระบบเครือข่ายต่างๆ ในอาคารไวด้ว้ยกนัเท่านั.น
เรียกวา่ ซ็อกเก็ต (Socket) เชื*อมออกไปสู่บริการแบบ ระบบเครือข่ายพื.นที*กวา้ง 

ไดอี้กดว้ย บริการแวนจะทาํให้คุณสามารถ ติดต่อสื*อสารกระจายออกไปสู่
ระบบเครือข่ายอื*นๆ ทั*วโลกได ้

 

 
 

ภาพที� 2-17 เราทเ์ตอร์ (Router) 

เขา้ใจความหมายการทาํงานของเราเตอร์ (เรียกวา่ เราติง) ให้เปรียบไปถึงโรงเรียน 
โรงเรียนอื*นๆ ทั.งหมดที*ได้ฝึกโอเปอเรเตอร์ ให้ทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื*อครูที*ชื*อสมชาย

โทรไปครูชื*อสมบติัที*สอนอยูอี่กโรงเรียนที*ชื*อ B โอเปอเรเตอร์ที*โรงเรียน
จะรู้ทนัทีว่าจะตอ้งต่อสายไปอย่างไรถึงดีที*สุด โดยต่อสายไปยงัโอเปอเรเตอร์ชื*อสมศรีที*ทาํงานอยู่ที*

เพื*อให้สมศรีโอนสายไปครูสมบัติ และหากเกิดปัญหาในการต่อสายไปยงัสมศรี
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แลว้ เราเตอร์เป็นอุปกรณ์ที*ฉลาดกวา่ เราเตอร์ใชเ้พื*อ การ
สําหรับการเราต"์ อุปกรณ์

ไม่วา่จะส่งต่อจากเราเตอร์ ไป
ไปยงัเราเตอร์อีกตวั และถา้การเชื*อมระหวา่งเราเตอร์ 2 ตวัที*จะส่งไป

เพื*อให้การสื*อสารเป็นไปอยา่ง

ที*มีวิธีในการรับส่งขอ้มูลที*ต่างไปจาก
โดยแต่ละระบบเครือข่าย อาจพูดต่างภาษากนั หรือในศพัท์ทาง

ตวัอยา่งของโพรโตคอล เช่น อิน
หรือแอปเปิลทอล์ก นอกจากนั.น 

ในอาคารไวด้ว้ยกนัเท่านั.น แต่มีจุดเชื*อม
เชื*อมออกไปสู่บริการแบบ ระบบเครือข่ายพื.นที*กวา้ง 

ติดต่อสื*อสารกระจายออกไปสู่

ให้เปรียบไปถึงโรงเรียน A และ
ให้ทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื*อครูที*ชื*อสมชาย

โอเปอเรเตอร์ที*โรงเรียน A 
โดยต่อสายไปยงัโอเปอเรเตอร์ชื*อสมศรีที*ทาํงานอยู่ที*

เพื*อให้สมศรีโอนสายไปครูสมบัติ และหากเกิดปัญหาในการต่อสายไปยงัสมศรี 



 

โอเปอเรเตอร์ที*โรงเรียน A จะสามารถเลือกเส้นทางอื*น เช่น
โรงเรียน B เพื*อใหก้ารติดต่อครั. งนี.สาํเร็จ
 
เกตเวย ์(Gateway)  

 เป็นอุปกรณ์ที*ทาํให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
สามารถติดต่อกนัไดเ้หมือนเป็นเครือข่ายเดียวกนั
ระหว่างคอมพิวเตอร์ต่างชนิด
มินิคอมพิวเตอร์ หรือเมนเฟรม
Gateway นั.นอาจจะใชค้อมพิวเตอร์เครื*องใดเครื*องหนึ*งทาํหนา้ที*ก็ได้
 
2.1.4 เซิร์ฟเวอร์ (SERVER) 
  เซิร์ฟเวอร์ (Server) คือ คอมพิวเตอร์ที*ทาํหน้าที*ให้บริการ 
คอมพิวเตอร์ที*เขา้มารับบริการเรียกว่าเครื* องลูกข่าย 
เครือข่าย (Networking) 
ประเภทของเซิร์ฟเวอร์ ตอ้งการนาํมานาํเซิร์ฟเวอร์ประเภท โดยปกติจะแบ่งไดเ้ป็น 
Server , Print Server , Database Server , Applic
ลกัษณะการใชง้าน คือ เก็บ-บริการไฟล ์บริการ
บริหารซอฟตแ์วร์ประยุกต ์ส่วน 
จากการนาํเอาเซิร์ฟเวอร์มากกวา่ 
อยา่งไรก็ตาม ล่าสุด เนื*องจากอินเตอร์เน็ตไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งสูง ทาํให้เกิดบริการทางอินเตอร์เน็ต
อีกหลายๆอยา่ง ทีตอ้งการเซิร์ฟเวอร์ และมีชื*อเรียกเซิร์ฟเวอร์เหล่านั.นแตกต่างกนัออกไป

จะสามารถเลือกเส้นทางอื*น เช่น ต่อไปยงัโอเปอเรเตอร์คนอื*นที*ประจาํอยูที่*
เพื*อใหก้ารติดต่อครั. งนี.สาํเร็จ 
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เป็นอุปกรณ์ที*ทาํให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 เครือข่ายหรือมากกวา่ ที*มีลกัษณะไม่เหมือนกนั
สามารถติดต่อกนัไดเ้หมือนเป็นเครือข่ายเดียวกนั เปรียบเสมือนเป็นประตูทางผา่นในการสื*อสารขอ้มูล
ระหว่างคอมพิวเตอร์ต่างชนิด กัน เช่น ระหว่างเครื* องไมโครคอมพิวเตอร์ทั*ว ๆ
มินิคอมพิวเตอร์ หรือเมนเฟรม ซึ* งเป็นเครื*องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ เป็นตน้ อุปกรณ์ที*ทาํหนา้ที*เป็น

นั.นอาจจะใชค้อมพิวเตอร์เครื*องใดเครื*องหนึ*งทาํหนา้ที*ก็ได ้ 

คือ คอมพิวเตอร์ที*ทาํหน้าที*ให้บริการ (Serve) เครื*องคอมพิวเตอร์อื*นๆ 
คอมพิวเตอร์ที*เขา้มารับบริการเรียกว่าเครื* องลูกข่าย (Client) ซึ* งรวมทั.งระบบนั.นจะเรียกว่าระบบ

ประเภทของเซิร์ฟเวอร์ ตอ้งการนาํมานาํเซิร์ฟเวอร์ประเภท โดยปกติจะแบ่งไดเ้ป็น 
Server , Print Server , Database Server , Application Server การแบ่งออกเป็น 4 ประะเภทนั.น แบ่งตาม

บริการไฟล ์บริการ/บริหาร งานพิมพ ์เก็บและบริการฐานขอ้มูล และบริการ
บริหารซอฟตแ์วร์ประยุกต ์ส่วน Mail Server, Internet Server หรือประเภทอื*นๆที*มีการเรียกชื*อนั.น

เวอร์มากกวา่ 2 ประเภทมารวมกนัในตวัเดียว 
อยา่งไรก็ตาม ล่าสุด เนื*องจากอินเตอร์เน็ตไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งสูง ทาํให้เกิดบริการทางอินเตอร์เน็ต
อีกหลายๆอยา่ง ทีตอ้งการเซิร์ฟเวอร์ และมีชื*อเรียกเซิร์ฟเวอร์เหล่านั.นแตกต่างกนัออกไป
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ต่อไปยงัโอเปอเรเตอร์คนอื*นที*ประจาํอยูที่*

ที*มีลกัษณะไม่เหมือนกนั
เปรียบเสมือนเป็นประตูทางผา่นในการสื*อสารขอ้มูล

กัน เช่น ระหว่างเครื* องไมโครคอมพิวเตอร์ทั*ว ๆ ไปกับเครื* อง
าดใหญ่ เป็นตน้ อุปกรณ์ที*ทาํหนา้ที*เป็น 

เครื*องคอมพิวเตอร์อื*นๆ 
ซึ* งรวมทั.งระบบนั.นจะเรียกว่าระบบ

ประเภทของเซิร์ฟเวอร์ ตอ้งการนาํมานาํเซิร์ฟเวอร์ประเภท โดยปกติจะแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ File 
ประะเภทนั.น แบ่งตาม

บริหาร งานพิมพ ์เก็บและบริการฐานขอ้มูล และบริการ/
ระเภทอื*นๆที*มีการเรียกชื*อนั.นเกิด

อยา่งไรก็ตาม ล่าสุด เนื*องจากอินเตอร์เน็ตไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งสูง ทาํให้เกิดบริการทางอินเตอร์เน็ต
อีกหลายๆอยา่ง ทีตอ้งการเซิร์ฟเวอร์ และมีชื*อเรียกเซิร์ฟเวอร์เหล่านั.นแตกต่างกนัออกไป 
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  File Serverเป็นเซิร์ฟเวอร์ที*มีหนา้ที*จดัเก็บไฟล์ โดยการจดัเก็บไฟล์จะทาํเสมือนเป็นฮาร์ดดิสก์
รวมศูนย ์(Centerized disk storage) เสมือนว่าผูใ้ช้งานทุกคนมีที*เก็บขอ้มูลอยู่ที*เดียว เพราะควบคุม
บริหารง่าย การสํารองขอ้มูล การ Restore ง่าย ขอ้มูลดงักล่าวสามารถ Shared ให้กบั Client ได ้โดย
ส่วนมากขอ้มูลที*อยู่ใน File Server คือ โปรแกรมและขอ้มูล (Personal Data File) โดยปกติแล้ว
เซิร์ฟเวอร์ไม่มีหนา้ที*ตอ้งประมวลขอ้มูลเหล่านี.  เป็นเพียงแหล่งเก็บขอ้มูล กล่าวง่ายๆ ก็คือ File Server 
ทาํหนา้เสมือน Input/Output สาํหรับไฟล ์

การทาํงานของเซิร์ฟเวอร์ที*เป็น File Server นั.น ในทางเทคนิคแล้วยงัไม่เรียกว่าเป็น 
"Client/Server" เพราะไม่มีการแบ่งโหลดการทาํงานระหว่าง Client/Server แต่หน้าที*ที* File Server 
จะตอ้งจดัการคือ มี NOS (Network Operating System) ที*ดูแลเกี*ยวกบัการ "เขา้ถึง" ไฟล์ ตอ้งมีกระบวน 
"Lock" ไว ้ไม่ให้เกิดความซํ. าซ้อนในการแกไ้ขไฟล์ เช่น ขณะที*ผูใ้ชง้านคนที* 1 เปิด ไฟล์ A และกาํลงั
แกไ้ข (edit) อยู ่ผูใ้ชง้านคนที*สองจะเปิดไฟล์ A เพื*อแกไ้ขไม่ได ้(แต่เปิดเพื*ออ่าน Read Only ได)้ แต่ถา้
หากขอ้มูลนั.นเป็น Database แทนที*ไฟล์หรือฐานขอ้มูลทั.งฐานขอ้มูลจะถูก Lock กระบวนการ Lock ก็
อาจจะเกิดเฉพาะ Record (Row) นี. เป็นหนา้ที*ของ NOS และ Application ที*ใชง้าน 
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  Print Server ก็คือ เพื*อแบ่งให้พรินเตอร์ราคาแพงบางรุ่นที*ออกแบบมาสําหรับการทาํงานมากๆ 
เช่น HP Laser 5000 พิมพไ์ด ้10 - 24 แผน่ต่อนาที พรินเตอร์ประเภทนี.  ความสามารถในการทาํงานสูง 
ถา้หากซื.อมาเพื*อใช้งานเพียงคนเดียว แต่ละวนัพิมพ ์50 แผ่น ก็ไม่คุม้ค่า ดงันั.นจึงตอ้งมีกระบวนการ
จดัการแบ่งปันพรินเตอร์ดงักล่าวให้กบัผูใ้ช้ทุกๆคนในสํานกังาน หน้าที*ในการแบ่งปันก็ประกอบดว้ย 
การจดัคิว ใครสั*งพิมพก่์อน การจดัการเรื*อง File Spooling เป็นของเซิร์ฟเวอร์ ที*มีชื*อว่า Print Server 
โดยส่วนใหญ่ในองคก์ร นอ้ยองคก์รที*จะซื.อเซิร์ฟเวอร์มาเพื*อใชส้ําหรับเป็น Print Server โดยเฉพาะ แต่
จะใชว้ธีิเอาเซิร์ฟเวอร์ที*ซื.อมาเพื*อเป็น File Server , Data Base server ทาํเป็น Print Server ไปดว้ย 
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  Database Server หมายถึง เซิร์ฟเวอร์ที*มีไวเ้พื*อรันระบบที*เป็นฐานขอ้มูล DBMS (DataBase 
Managment System ) เช่น SQL , Informix เป็นตน้ โดยภายในเซิร์ฟเวอร์ที*มีทั.งฐานขอ้มูลและตวัจดัการ
ฐานขอ้มูล ตวัจดัการฐานขอ้มูลในที*นี.หมายถึง มีการแบ่งปัน การประมวลผล โดยผา่นทาง Client หรือ
เป็นเครื* องบริการข้อมูล ที* เปิดให้ผู ้ใช้เพิ*มข้อมูล ลบ หรือแก้ไข สําหรับโปรแกรมบริการระบบ
ฐานขอ้มูลที*นิยมใช้ ไดแ้ก่ MYSQL หรือ Microsoft Access เป็นตน้ โดยผูใ้ช้ตอ้งเขียนโปรแกรมสั*ง
ประมวลผล ปรับปรุงขอ้มูล หรือนาํขอ้มูลในส่วนที*ตนเองมีสิทธิ�  ไปใชต้ามตอ้งการ 
 

 
 

ภาพที� 2-21 Database Server 
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Application Server คือ เซิร์ฟเวอร์ที*รันโปรแกรมประยุกตไ์ดด้ว้ย โดยการทาํงานสอดคลอ้งกบั

ไคลเอ็นต ์เช่น Mail Server (รัน MS Exchange Server) Proxy Server (รัน Proxy Server) หรือ Web 
Server (รัน Web Server Program เช่น Xitami , Apache' ) 
  Web server บริการ HTTP(HyperText Transfer Protocol) เพื*อให้ผูใ้ช้สามารถอ่านขอ้มูล ทั.ง
ภาพ และเสียง จากเครื*องบริการ ผา่น Browser เช่นบริการ http://www.thaiall.com หรือ http://localhost 
เป็นตน้ เครื*องบริการ ที*รอรับคาํร้องขอจาก web browser ขอ้มูลที*จะส่งไปอาจเป็นเวบ็เพจ ภาพ หรือ
เสียง เป็นตน้ สาํหรับโปรแกรมที*ไดรั้บความนิยม ให้นาํมาเปิดบริการ web คือ Apache web server หรือ 
Microsoft web server 
 

 
 

ภาพที� 2-22 Application ServerและWeb server 

 

  DNS server เป็นเครื*องบริการแปลงชื*อเวบ็เป็นหมายเลข IP ซึ* งการแปลงชื*อนี.อาจเกิดในเครื*อง 
local เองจาก cache ในเครื*อง local หรือจากเครื*องบริการของผูใ้หบ้ริการ 
 

 
 

ภาพที� 2-23 DNS server 
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FTP(File Transfer Protocol) เครื*องบริการการรับ-ส่งขอ้มูล ซึ* งเปิดใหผู้ใ้ชที้*เป็นสมาชิกเขา้ใช ้
แต่บางเครื*องอาจเป็นใหผู้ใ้ชท้ ั*วไปเขา้ใช ้โดยใชร้หสัสมาชิก anonymous ซึ* งเป็นที*รู้กนัทั*วโลกวา่เป็น
รหสัผูใ้ชส้าํหรับผูที้*ไม่ประสงคอ์อกนาม 

FTP คือโปรโตคอลสาํหรับถ่ายโอนขอ้มูล โดยเครื*องที*เปิดบริการ FTP จะเปิด TCP port 21 ไว ้
การเชื*อมต่อของ FTP มี 2 mode 

1. FTP standard mode คือ การเชื*อมต่อที* server เชื*อมต่อกบั client ผา่น port 20 เป็น Out going 
port ส่วน port ฝั*ง client จะแลว้แต่ตกลงกนั แต่ถา้ client มี firewall ที*ไม่บริการ ftp ก็จะติดต่อไม่ได ้

2. FTP passive mode คือ การเชื*อมต่อที* client เป็นผูเ้ชื*อมต่อไปยงั server เพื*อใชห้มายเลข port 
ที*แลว้แต่จะตกลงในการส่งขอ้มูล 

 
 

ภาพที� 2-24 FTP (File Transfer Protocol) 
 

Mail server เครื*องบริการรับ-ส่งจดหมายสําหรับสมาชิก บริการที*มีให้ใชเ้ช่น ส่งจดหมาย รับ
จดหมาย ส่ง attach file หรือการมี address book เป็นตน้ ตวัอยา่ง mail server ที*เป็นที*รู้จกัทั*วไป เช่น 
hotmail.com หรือ Gmail.com เป็นตน้ 

SMTP server (Simple mail transfer protocol server) คือเครื*องบริการส่ง e-mail ไปยงัเครื*อง
บริการอื*น ๆ สําหรับ SMTP ส่วนใหญ่จะไม่ยอมให้คนนอกองคก์ร หรือ IP ที*อยู่นอกองค์กรใช้งาน 
SMTP เพราะอาจมีคนในโลกใบนี.มาแอบใช ้ทาํให้บริการ SMTP ทาํงานหนกัให้กบัคนภายนอกโดยไม่
เกิดประโยชน์ใด ๆ หากเครื*องของท่านบริการ SMTP แก่คนนอก แสดงวา่ไม่ไดก้าํหนด RELAY ไว ้
เพราะชาวโลกอาจใชเ้ครื*องมือคน้หา "OPEN RELAY" แลว้พบวา่เครื*องของท่านเป็นเครื*องหนึ*งที*ไม่ได้
ทาํ RELAY ไวก้็ได ้และที*อนัตรายคือ อาจมีชาวโลกบางคนใชโ้ปรแกรม MOBI+ กาํหนดให้เครื*อง 
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SMTP ของท่าน bomb mail ไปยงั mail box ของเป้าหมาย และหมายเลขเครื*องที*โจมตี ก็คือ เครื*อง 
SMTP ของท่านนั*นเอง 

POP server (Post office protocol server) คือบริการรับ-ส่งเมลจาก mail server กบัเครื*องของ
สมาชิก บริการนี.  ทาํใหส้ามารถอ่าน mail ดว้ยมือถือ หรือ PDA แต่ถา้ท่านใช ้mail ของ thaimail.com จะ
เป็น web-based mail ที*เปิดอ่าน e-mail ไดจ้าก web เท่านั.น จะเปิดดว้ย outlook หรือ PDA ไม่ได ้

 

 
 

ภาพที� 2-25 Mail server 
 

  Proxy server เครื*องที*อยูต่รงกลางระหวา่งเครื*องลูกกบัอินเทอร์เน็ต เพราะเครื*องลูกในเครือข่าย
ทั.งหมดจะไม่ติดต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยตรง เมื*อเครื* องลูกเรียกดูขอ้มูล จะส่งคาํขอให้เครื* อง Proxy 
server และคน้หาขอ้มูลนั.นใน เครื*อง Proxy server วา่มีหรือไม่ หากมีก็จะส่งกลบัไปให้เครื*องลูก โดย
ไม่ออกไปหาจากแหล่งขอ้มูลจริง เพราะขอ้มูลนั.นถูกเก็บในหน่วยความจาํของเครื*อง Proxy server แลว้ 
จึงเป็นการลดภาระของระบบเครือข่าย ที*จะออกไปนอกเครือข่ายโดยไม่จาํเป็น จะเห็นวา่ Proxy server 
ทาํหนา้ที*เป็น Cache server ทาํหนา้ที*เก็บขอ้มูลที*ผูใ้ชเ้คยร้องขอ หากมีการร้องขอขอ้มูลที*ไม่มีใน proxy 
ก็จะออกไปหาในอินเทอร์เน็ต แลว้นาํกลบัมาเก็บใน cache เมื*อผูใ้ชท้่านอื*นตอ้งการ ก็จะนาํจาก cache 
ไปใชไ้ดท้นัที สาํหรับ Proxy server ที*นิยมใชใ้น Linux เช่น Squid มกัใหบ้ริการที* port 3128 เป็นตน้ 

Proxy server คือ เครื*องบริการที*ทาํหนา้ที*แปลง address ของเครื*องตน้ทางเมื*อมี package ส่งไป
ยงั local host หรือแปลง address ปลายทาง เมื*อมี package ส่งไปยงั local host โดยลกัษณะที*ชดัเจนของ 
proxy server คือการทาํ caching ทาํให้ local host เขา้ถึงขอ้มูลซํ. าๆ กนัไดโ้ดยตรงจากเครื*องบริการใน 
local network ไม่ตอ้งออกไปนอกเครือข่ายโดยไม่จาํเป็น NAT (Network Address Translation) 
คุณสมบติัหนึ*งของการแจก IP หรือการทาํ IP Sharing เพราะในเครือข่ายขนาดใหญ่จะใช ้Local IP หรือ 
Fake IP แต่จะมี Real IP อยูบ่างส่วน โปรแกรมเครื*องบริการบางโปรแกรมมีหนา้ที*กาํหนด Local IP ให้
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เครื*องลูก เมื*อเครื*องลูกตอ้งการออกไปอ่านขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต ก็จะใช ้Real IP ออกไป จากลกัษณะ
ดงักล่าวอาจทาํให้เครื*องที*เป็น NAT server ทาํหนา้ที*เป็น Firewall ปกป้องเครื*องลูก เพราะจะไม่มีใคร
ทราบ Local IP ของเครื*องในองคก์รได ้เนื*องจากการออกไปสู่อินเทอร์เน็ตจะใช ้IP ของ NAT server 
เสมอ จึงไม่มีใครเจาะเขา้สู่เครื*องลูกไดโ้ดยตรง การเป็น NAT server อาจไม่จาํเป็นตอ้งใชคุ้ณสมบติั 
Cache server ก็ได ้เพราะเครื*องที*เป็น Proxy server ที*มีศกัยภาพตํ*าจะล่มไดเ้ร็วกวา่เครื*องที*ทาํหนา้ที*เป็น 
NAT เพียงอย่างเดียว สําหรับโปรแกรมที*ทาํหน้าที*เป็น NAT server เช่น WinGate, WinRoute, 
WinProxy หรือ ICS(Internet Connection Sharing) เป็นตน้ 
 

 
 

ภาพที� 2-26 Proxy server 
 

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)  โปรโตคอลที*ใชใ้นการกาํหนด IP Address 
อตัโนมติัแก่เครื*องลูกข่ายบนระบบ ที*ติดตั.ง TCP/IP สําหรับ DHCP server มีหนา้ที*แจก IP ในเครือข่าย
ไม่ให้ซํ. า เป็นการลดความซํ. าซ้อน เมื*อเครื*องลูกเริ*ม boot ก็จะขอ IP address, Subnet mark, หมายเลข 
DNS และ Default gateway ขั.นตอนการเชื*อมต่อของเครื*องลูกกบั DHCP server 

1. เครื*องลูกคน้หาเครื*อง DHCP server ในเครือข่าย โดยส่ง DHCP discover เพื*อร้องขอ IP 
address 

2. DHCP server จะคน้หา IP ที*วา่งอยูใ่นฐานขอ้มูล แลว้ส่ง DHCP offer กลงัไปใหเ้ครื*องลูก 
3. เมื*อเครื*องลูกไดรั้บ IP ก็จะส่งสัญญาณตอบกลบั DHCP Request ใหเ้ครื*องแม่ทราบ 
4. DHCP server ส่งสัญญาณ DHCP Ack กลบัไปใหเ้ครื*องลูก เพื*อแจง้วา่เริ*มใชง้านได ้
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ภาพที� 2-27 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 
 
2.2 อนิเตอร์เน็ต 

2.2.1 ความหมาย Internet   
                อินเตอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดมหึมาที*เชื*อมโยงเอาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ยอ่ย ๆ 
ทั*วโลกเขา้ไวด้ว้ยกนัเครือข่ายคือ ชื*อเรียกกลุ่มของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที*เชื*อมต่อกนั 
เพื*อให้สามารถแบ่งปันขอ้มูลและทรัพยากรอื*นๆ เช่นคอมพิวเตอร์สํานกังานมกัเชื*อมต่อกนัเพื*อให้
สามารถใชแ้ฟ้มขอ้มูลและเครื*องพิมพร่์วมกนักบัคอมพิวเตอร์ทั.งหมดบนอินเตอร์เน็ตในอีกซีกโลกหนึ*ง
จะง่ายพอๆ กบัการคุยกบัคอมพิวเตอร์ที*อยูใ่นห้องติดกนัเมื*อไรก็ตามที*คอมพิวเตอร์ของคุณต่อเขา้กบั 
อินเตอร์เน็ตก็เปรียบเหมือนกบัตวัแมงมุมกลางใยแมงมุมขนาดมหึมาซึ* งใยแมงมุมแต่ละเส้น นาํขอ้มูล
จากคอมพิวเตอร์เครื*องนาํมาสู่คอมพิวเตอร์ 

    อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติ ที*มีสายตรงเชื*อมต่อไปยงั
สถาบนัหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื*ออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูใ้ชท้ ั*วโลก ผูใ้ชเ้ครือข่ายนี.สามารถสื*อสารถึง
กนัไดท้างอีเมล์ สามารถสืบคน้ขอ้มูลและสารสนเทศ รวมทั.งคดัลอกแฟ้มขอ้มูลและโปรแกรมมาใชไ้ด ้
อยา่งไรก็ตาม มีผูเ้ปรียบเทียบวา่ อินเทอร์เน็ตเป็นเหมือนทางหลวงระหวา่งประเทศ แต่ละประเทศจะตอ้ง
มีถนนเขา้มาเชื*อมต่อเขา้ไปในประเทศ กล่าวคือ จะตอ้งมีเครือข่ายภายในรับช่วงต่ออีกทอดหนึ* ง (เช่น 
เครือข่ายภายในมหาวทิยาลยั, องคก์ร หรือเครือข่ายของผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต) มิฉะนั.นก็จะใชไ้ม่ไดผ้ล 
               2.2.2 ประวติัของอินเตอร์เน็ต  
                อินเตอร์เน็ตถูกพฒันาโดยกระทรวงกลาโหม ของสหรัฐอเมริกาปี ค.ศ. 1969 ซึ* งหน่วยงานที*
ทาํหนา้ที*ดูแลเครือข่ายมีชื*อวา่ APRA (Advanced Research PojectAgency) เครือข่ายคอมพิวเตอร์นี. มีชื*อ
วา่ อาร์พาเน็ต (ARPANET) เครือข่ายนี.สร้างขึ.นเพื*อการใชง้านทางดา้นการทหาร โปรโตคอลที*ใชชื้*อวา่ 
DARPA ต่อมา ARPA ไดส้ร้างมาตรฐานในการเชื*อมต่อขึ.นใหม่ เพื*อให้คอมพิวเตอร์ต่างชนิดกนั
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สามารถติดต่อสื*อสารกนัได ้ จึงไดส้ร้างโปรโตคอลขึ.นมาใหม่ ซึ* งใช้กนัมาจนถึงปัจจุบนัคือ TCP/IP 
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) และเมื*อปี ค.ศ. 1989 มีคอมพิวเตอร์เชื*อมต่อใน
เครือข่ายมากขึ.น จึงเปลี*ยนชื*อใหม่วา่ "อินเตอร์เน็ต"โลกวนันี. ไดม้าถึงจุดเลี. ยวต่อที*วฒันธรรมไดห้กัมุม
จากสังคม ที*แต่เดิมมีศูนยก์ลาง อยูที่*เครือข่าย วิทยุ ทีวีและโทรศพัทม์าสู่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที*อุดมไป
ดว้ยขอ้มูลข่าวสาร ซึ* งผลกัดนั ให้สังคมกา้วสู่สังคมดิจิตอล (Digital Society) โดยทุกวนันี. ทั*วโลกมี
มนุษยใ์ช้อินเทอร์เน็ตอยู่ประมาณ 200 ล้านคน หรือร้อยละ 3.2 ของประชากรโลกเฉพาะประเทศ
สหรัฐอเมริกาแห่งเดียว มีผูใ้ชถึ้ง 80 ลา้นคน (ประมาณร้อยละ 29 ของพลเมืองสหรัฐอเมริกา) จากขอ้มูล
การสํารวจผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตของชาวอเมริกนั พบวา่หนึ*งในสามของชาวอเมริกนัใชอิ้นเทอร์เน็ตในการ
จบัจ่ายสินคา้ ผ่านเน็ต ปรึกษาแพทยผ์า่นเน็ต ฟังการถ่ายทอดวิทยุผ่านเน็ต ลงทุนผ่านเน็ต จาํนองบา้น
ผา่นเน็ต ติดตามการขนส่งพสัดุผา่นเน็ต รับทราบข่าวผ่านเน็ต สนทนาโทรศพัท์ผา่นเน็ต รวมทั.งทาํ
กิจกรรมการเมืองผา่นเน็ต และแมก้ระทั*งสื*อสารรักกนัผา่นเน็ต  อินเทอร์เน็ต คือ การเชื*อมโยงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เขา้ดว้ยกนั ตามโครงการของอาร์ป้าเน็ต (ARPAnet = Advanced Research Projects 
Agency Network) เป็นหน่วยงานสังกดักระทรวงกลาโหมของสหรัฐ (U.S.Department of Defense - 
DoD) ถูกก่อตั.งเมื*อประมาณ ปีค.ศ.1960(พ.ศ.2503) และไดถู้กพฒันาเรื*อยมา ค.ศ.1969(พ.ศ.2512) อาร์
ป้าเน็ตไดรั้บทุนสนับสนุนจากหลายฝ่าย และเปลี*ยนชื*อเป็นดาป้าเน็ต (DARPANET = Defense 
Advanced Research Projects Agency Network) พร้อมเปลี*ยนแปลงนโยบาย และไดท้ดลองการเชื*อมต่อ
คอมพิวเตอร์คนละชนิดจาก 4 เครือข่ายเขา้หากนัเป็นครั. งแรก คือ มหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนีย ลองแองเจอ
ลิส, สถาบนัวิจัยสแตนฟอร์ด, มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานตาบาบาร่า และมหาวิทยาลัยยูทาห์ 
เครือข่ายทดลองประสบความสําเร็จอย่างมาก ดังนั.นในปีค.ศ.1975(พ.ศ.2518) จึงได้เปลี*ยนจาก
เครือข่ายทดลอง เป็นเครือข่ายที*ใชง้านจริง ซึ* งดาป้าเน็ตไดโ้อนหนา้ที*รับผิดชอบให้แก่หน่วยการสื*อสาร
ของกองทพัสหรัฐ (Defense Communications Agency - ปัจจุบนัคือ Defense Informations Systems 
Agency) แต่ในปัจจุบนัอินเทอร์เน็ตมีคณะทาํงานที*รับผิดชอบบริหารเครือข่ายโดยรวม เช่น ISOC 
(Internet Society) ดูแลวตัถุประสงคห์ลกั, IAB (Internet Architecture Board) พิจารณาอนุมติัมาตรฐาน
ใหม่ในอินเทอร์เน็ต, IETF (Internet Engineering Task Force) พฒันามาตรฐานที*ใชก้บัอินเทอร์เน็ต ซึ* ง
เป็นการทาํงานโดยอาสาสมคัรทั.งสิ.น  

ค.ศ.1983(พ.ศ.2526) ดาป้าเน็ตตดัสินใจนาํ TCP/IP (Transmission Control Protocal/Internet 
Protocal) มาใชก้บัเครื*องคอมพิวเตอร์ทุกเครื*องในระบบ จึงเป็นมาตรฐานของวิธีการติดต่อ ในระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาจนถึงปัจจุบนั เพราะ TCP/IP เป็นขอ้กาํหนดที*ทาํให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื*องใน
โลกสื*อสารดว้ยความเขา้ใจบนมาตรฐานเดียวกนั  

ค.ศ.1980(พ.ศ.2523) ดาป้าเน็ตไดม้อบหน้าที*รับผิดชอบการดูแลระบบอินเทอร์เน็ตให้มูลนิธิ
วทิยาศาสตร์แห่งชาติ (National Science Foundation - NSF) ร่วมกบัอีกหลายหน่วยงาน  
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ค.ศ.1986(พ.ศ.2529) เริ*มใชก้ารกาํหนดโดเมนเนม (Domain Name) เป็นการสร้างฐานขอ้มูล
แบบกระจาย (Distribution Database) อยูใ่นแต่ละเครือข่าย และให้ ISP(Internet Service Provider) ช่วย
จดัทาํฐานขอ้มูลของตนเอง จึงไม่จาํเป็นตอ้งมีฐานขอ้มูลแบบรวมศูนยเ์หมือนแต่ก่อน เช่น การเรียก
เวบ็ไซต ์www.yonok.ac.th จะไปที*ตรวจสอบวา่มีชื*อนี. ในเครื*องบริการโดเมนเนมหรือไม่ ถา้มีก็จะตอบ
กบัมาเป็นหมายเลขไอพี ถา้ไม่มีก็จะคน้หาจากเครื*องบริการโดเมนเนมที*ทาํหนา้ที*แปลชื*ออื*น สําหรับชื*อ
ที*ลงทา้ยดว้ย .th มีเครื*องบริการที* thnic.co.th ซึ* งมีฐานขอ้มูลของโดเมนเนมที*ลงทา้ยดว้ย th ทั.งหมด  

ค.ศ.1991(พ.ศ.2534) ทิม เบอร์เนอร์ส ลี (Tim Berners-Lee) แห่งศูนยว์ิจยั CERN ไดคิ้ดคน้
ระบบไฮเปอร์เท็กซ์ขึ.น สามารถเปิดดว้ย เวบ็เบราวเซอร์ (Web Browser) ตวัแรกมีชื*อวา่ WWW (World 
Wide Web) แต่เวบ็ไซตไ์ดรั้บความนิยมอยา่งจริงจงั เมื*อศูนยว์ิจยั NCSA ของมหาวิทยาลยัอิลลินอยส์
เออร์แบน่าแชมเปญจ ์สหรัฐอเมริกา ไดคิ้ดโปรแกรม MOSAIC (โมเสค) โดย Marc Andreessen ซึ* งเป็น
เวบ็เบราวเ์ซอร์ระบบกราฟฟิก หลงัจากนั.นทีมงานที*ทาํโมเสคก็ไดอ้อกไปเปิดบริษทัเน็ตสเคป (Browser 
Timelines: Lynx 1993, Mosaic 1993, Netscape 1994, Opera 1994, IE 1995, Mac IE 1996, Mozilla 
1999, Chimera 2002, Phoenix 2002, Camino 2003, Firebird 2003, Safari 2003, MyIE2 2003, Maxthon 
2003, Firefox 2004, Seamonkey 2005, Netsurf 2007, Chrome 2008)  

ในความเป็นจริงไม่มีใครเป็นเจา้ของอินเทอร์เน็ต และไม่มีใครมีสิทธิขาดแต่เพียงผูเ้ดียว ในการ
กาํหนดมาตรฐานใหม่ ผูติ้ดสิน ผูเ้สนอ ผูท้ดสอบ ผูก้าํหนดมาตรฐานก็คือผูใ้ชที้*กระจายอยูท่ ั*วทุกมุมโลก 
ก่อนประกาศเป็นมาตรฐานตอ้งมีการทดลองใชม้าตรฐานเหล่านั.นก่อน ส่วนมาตรฐานเดิมที*เป็นพื.นฐาน
ของระบบ เช่น TCP/IP หรือ Domain Name ก็จะยึดตามนั.นต่อไป เพราะอินเทอร์เน็ตเป็นระบบกระจาย
ฐานขอ้มูล การจะเปลี*ยนแปลงขอ้มูลพื.นฐานอาจตอ้งใชเ้วลา  
  2.2.3 ประวติัความเป็นมาของอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย  

             การเชื*อมต่อเขา้สู่อินเทอร์เน็ตของประเทศไทยมีจุดกาํเนิดมาจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระหวา่งมหาวทิยาลยั หรือที*เรียกวา่ "แคมปัสเน็ตเวอร์ก" ( Campus Network ) เครือข่ายดงั กล่าวไดรั้บ
การสนบัสนุนจาก "ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ" ( NECTEC ) จนกระทั*ง
ได ้เชื*อมเขา้สู่อินเทอร์เน็ตโดยสมบูรณ์ในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2535 พฒันาการ ประเทศไทยไดเ้ริ*ม
ติดต่อกบัอินเทอร์เน็ตโดยใช ้E-mail ตั.งแต่ปี พ.ศ. 2530 โดยเริ*มที* "มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตหาดใหญ่" เป็นแห่งแรก และสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ภายใตค้วามร่วมมือระหวา่งไทยและ
ออสเตรเลียในช่วงเวลาต่อมา ในขณะนั.นยงัไม่ได้มีการเชื*อมต่อ แบบ On-line หากแต่เป็นการ
แลกเปลี*ยนข่าวสาร ดว้ย E-mail โดยใชร้ะบบ MSHnet ละ UUCP โดยทางออสเตรเลียจะโทรศพัท์
เชื*อมเขา้มาสู่ระบบวนัละ 2 ครั. ง ในปีถดัมา NECTEC ซึ* งอยูภ่ายใต ้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และการพลงังาน ( ชื*อเดิมในขณะนั.น ) ได้จดัสรรทุนดาํเนินโครงการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
สถาบนัอุดมศึกษา โดยแบ่ง โครงการออกเป็น 2 ระยะ การดาํเนินงานใน ระยะแรกเป็นการเชื*อมโยง 4 
หน่วยงาน ไดแ้ก่  
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1.  กระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ  
2. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
3. สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย  
4. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้วทิยาเขตเจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ระยะที*สองเป็นการเชื*อมต่อสถาบนัอุดมศึกษาที*เหลือ คือ  
1.  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2.  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
3.  มหาวทิยาลยัมหิดล  
4. มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
5.  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้วทิยาเขตธนบุรี  
6.  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้วทิยา เขตพระนครเหนือ  
7.  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
8.  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
9.  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 
เดือนธนัวาคม ปี พ.ศ. 2534 คณะทาํงานของ NECTEC ร่วมกบักลุ่มอาจารยแ์ละ นกัวิจยัจาก

สถาบนัอุดมศึกษาไดก่้อตั.งกลุ่ม NEWgroup ( NECTEC E-mail Working Group) เพื*อ ประสานงาน
และแลกเปลี*ยนขอ้มูลข่าวสารดว้ย E-mail โดยยงัคงอาศยัสถาบนั เทคโนโลยีแห่งเอเชียเป็นทางออกสู่
อินเทอร์เน็ตผ่านทางออสเตรเลีย ปี พ.ศ.2538 รัฐบาลไทยได้ประกาศให้เป็นปีแห่งเทคโนโลยี
สารสนเทศ(Information Technology Year ) เนื*องจากตระหนักถึงความสําคญัของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และการสื*อสารขอ้มูลใน ขณะเดียวกนัก็มีการดาํเนินการจดัวางเครือข่ายความเร็วสูงโดย
ใช้ใยแก้วนําแสงเพื*อใช้เป็นสายสื*อสาร ไทยสาร เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2535 สํานักวิทยบริการ 
จุฬา ลงก รณ์ม หาวิทยา ลัย ได้ เ ช่ าว งจร  สื* อส ารค วาม เ ร็ว  9600บิ ตต่อวินา ที  จา ก
การสื*อสารแห่งประเทศไทยเพื*อเชื*อมเข้าสู่อินเทอร์เน็ตที* "บริษทั ยูยูเน็ตเทคโนโลยี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา" ภายใตข้อ้ตกลงกบั NECTEC ในการพฒันาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถาบนัอุดมศึกษา
เพื*อร่วมใชว้งจรสื*อสาร จนกระทั*งในเดือนธนัวาคมปีเดียวกนัมีหน่วยงาน 6 แห่งที* เชื*อมต่อแบบ On-
lineโดยสมบูรณ์ ได้แก่ NECTEC ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ,
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เครือข่ายที*
ก่อตั.งมี ชื*อวา่ "ไทยสาร" ( Thaisarn : Thai Social/scientific ,Academic and Research Network ) หรือ 
"ไทยสารอินเทอร์เน็ต" ในปี พ.ศ. 2536 NECTEC ไดเ้ช่าวงจรสื*อสารความเร็ว 64 กิโลบิตต่อวินาทีจาก
การสื*อสารแห่งประเทศไทยเพื*อ เพิ*มความสามารถในการขนส่งขอ้มูล ทาํให้ประเทศไทยมีวงจร
สื*อสารระดับ ที*ให้บริการแก่ผูใ้ช้ไทยสารอินเทอร์เน็ต 2 วงจร ในปัจจุบนัวงจรเชื*อมต่อไปยงั
ต่างประเทศที*จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ NECTEC ได้รับการปรับปรุงให้มีความ เร็วสูงขึ. น



32 

 

ตามลาํดบั นบัตั.งแต่นั.นมาเครือข่ายไทยสารไดข้ยายตวักวา้งขึ.น และมีหน่วยงานอื*นเชื*อมเขา้กบั 
ไทยสารอีกหลายแห่งในช่วงต่อ มากลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาประกอบดว้ย สํานกัวิทยบริการ จุฬาฯ ,
สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย,มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และมหาวิทยาลยัอสัสัมชญัไดร่้วมตวักนัเพื*อแบ่ง
ส่วนค่าใชจ่้ายวงจร สื*อสาร โดยเรียกชื*อกลุ่มวา่ "ไทยเน็ต" ( THAInet ) สมาชิกส่วนใหญ่ของไทยสาร 
คือ สถาบนัอุดมศึกษา กบัหน่วยงานราชการบางหน่วย งาน และ NECTECยงัเปิดโอกาสใหก้บับุคลากร
ของหน่วยงานราชการที*ยงัไม่มีเครือข่ายภายในเป็นของตวั เองมาขอใชบ้ริการได ้ แต่ทวา่ยงัมีกลุ่มผูที้*
ตอ้งการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตอีกเป็นจาํนวนมาก ทั.งบริษทัเอกชนและบุคคลทั*วไปซึ* งไม่สามารถใช้
บริการ จากไทยสารอินเทอร์เน็ตได ้ ทั.งนี. เพราะไทยสารเป็นเครือข่ายเพื*อการศึกษาและวิจยัที*ใช้เงิน
งบประมาณอุดหนุนจากรัฐภาย ใตข้อ้บงัคบัของกฎหมายดา้นการสื*อสารจึงไม่สามารถให้นิติบุคคลอื*น
ร่วมใชเ้ครือข่ายได ้
 
2.3 การจัดการระบบเครือข่าย 

การจดัการระบบเครือข่ายเป็นขั.นตอนของการจดัการเครือข่ายแบบ แลน แมน แวน หรือ
เครือข่ายแบบอื*นๆผ่านเซตของเครือมือ ขั.นตอน โปรโตคอลและฟังก์ชั*น โดยการจดัการระบบจะ
รวมทั.งการตั.งค่า (คอนฟิก) ต่างๆ ของระบบเครือข่าย การดูแลและบาํรุงรักษา การเฝ้าระวงัและควบคุม
ประสิทธิภาพเครือข่าย ตลอดจนการแกไ้ขและซ่อมบาํรุงระบบเครือข่าย 

2.3.1 ความตอ้งการระบบสาํหรับการจดัการเครือข่าย 
         การพฒันาระบบการจดัการเครือข่ายขององคก์รต่างๆ ในช่วงเริ*มตน้นั.น ระบบเครือข่าย

อาจจะมีขนาดเล็กซึ* งในการตั.งค่าและการดูแลระบบยงัไม่มีความซับซ้อน แต่หลงัจากที*องค์กรมีการ
ขยายตวัทางธุรกิจ เช่น มีการเพิ*มอาคารสํานกังานหรือสาขาขององคก์ร และมีความจาํเป็นที*จะตอ้งนาํ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เขา้มาประยกุตใ์ชก้บัระบบการทาํงานขององคก์รที*เพิ*มขึ.น ประกอบกบัการ
ติดตั.งเทคโนโลยีเครือข่ายในปัจจุบนัมีค่าใชจ่้ายลดลง จึงทาํให้มีการขยายตวัของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ในองค์กรเพิ*มขึ.น ทั.งจาํนวนเครื*อง Client ที*ใช้งาน เซอร์ฟเวอร์ที*ให้บริการและอุปกรณ์เชื*อมต่อ
เครือข่ายต่างๆ ส่งผลใหร้ะบบเครือข่ายมีขนาดใหญ่มากขึ.น ดงันั.นในการจดัการเครือข่ายขนาดใหญ่ที*มี
ความสลบัซบัซอ้นนั.น ผูบ้ริหารเครือข่ายจึงมีความตอ้งการระบบการจดัการเครือข่ายเพื*อใชใ้นการดูแล
ระบบ การเฝ้าระวงั การควบคุมการทาํงานของอุปกรณ์และการจดัการประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย
ผา่นการเชื*อมต่อของอุปกรณ์ต่างๆ ของเครือข่ายทั.งในระดบัแลน ระดบัแวน และอื*นๆ โดยการจดัการ
ระบบเครือข่ายจึงเป็นการให้บริการอุปกรณ์ แอพพลิเคชั*นและเครื*องมือหลายชนิดสําหรับช่วยเหลือ
ผูบ้ริหารเครือข่ายในการเฝ้าระวงัและดูแลเครือข่าย 

2.3.2 สถาปัตยกรรมของการจดัการระบบเครือข่าย 
         ระบบการจดัการเครือข่ายใชส้าํหรับการดูแล การควบคุมอุปกรณ์ และเฝ้าระวงัการทาํงาน

ของระบบเครือข่าย โดยสถาปัตยกรรมขั.นพื.นฐานของการจดัการเครือข่ายจะทาํงานบนพื.นฐานการ
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โตต้อบระหวา่งการทาํงานของอุปกรณ์ต่างๆ บนระบบเครือข่าย โดยปัจจยัที*สําคญัของสถาปัตยกรรม
ประกอบดว้ย 

1. อุปกรณ์ที*ตอ้งจดัการ (Managed Devices) เป็นส่วนของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในระบบเครือข่าย 
ตวัอย่างเช่น ระบบ โหนดเราเตอร์ หรือสวิทซ์ ซึ* งเป็นส่วนที*สําคญัของระบบเครือข่ายและเป็นแฟลต
ฟอร์มสาํหรับตวัแทนในการจดัการ 

2. ตวัแทนที*ใชใ้นการจดัการ (Management Agent) เป็นการรวมเอาโปรแกรมซอฟทแ์วร์หรือ
โมเดลที*ใช้กับอุปกรณ์ที*ต้องจัดการ ซึ* งได้มีการเชื*อมต่อลิงค์ระหว่างอุปกรณ์ที*ต้องจัดการและ
แอพพลิเคชั*นในการจดัการเครือข่าย โดยตวัแทนในการจดัการจะรับผิดชอบในการแปลงข้อมูลที*
เกี*ยวขอ้งไปให้กบัอุปกรณ์ที*ตอ้งจดัการ การบนัทึกขอ้มูลในฐานขอ้มูลการจดัการและให้บริการจดัการ
ภายใน NMS ผา่นโปรโตคอลในการจดัการเครือข่าย 

3. ฐานขอ้มูลในการจดัการ (Management Information Base : MIB) เป็นชุดของกลุ่มออบเจ็คท์
ที*ตอ้งการทั.งหมดซึ* งเก็บขอ้มูลในหน่วยความจาํ โดยออบเจ็คท์ที*ตอ้งจดัการในเครือข่ายจะรวมทั.ง
โมเด็มและโหนดสุดทา้ย (End System) เขา้ไปดว้ย เช่น เทอร์มินอล เราเตอร์ สวทิซ์ และอื*นๆ 

4. แอพพลิเคชั*นที*ใช้ในการจดัการเครือข่าย (Network Management Application) เป็น
แอพพลิเคชั*นที*ช่วยในการเฝ้าระวงัและควบคุมการทาํงานของเครือข่าย ซึ* งจะเตรียมพร้อมขอ้มูลประวติั
การใชง้านต่างๆ (Log Data) ในกรณีที*เครือข่ายมีปัญหา 

5. ระบบการจดัการเครือข่าย (Network Management System : NMS) เป็นอุปกรณ์ของเครือข่าย
ที*ทาํงานด้วยแอพพลิเคชั*นการจัดการเครือข่ายและเรียกว่าคอนโซล (Consoles) ซึ* งเป็นสถานีที*มี
สถาปัตยกรรมของหน่วยประมวลผลความเร็วสูงและมีหน่วยความจาํขนาดใหญ่ ดังนั.นจึงสามารถ
ทาํงานกบัคาํสั*งต่างๆของระบบการจดัการเครือข่ายไดง่้ายและมีประสิทธิภาพ 

6. โปรโตคอลที*ใช้ในการจดัการ (Management Protocol) เป็นโปรโตคอลที*รวมเอาฟังก์ชั*น
สําหรับการนาํส่งขอ้มูลการจดัการเครือข่ายระหว่างตวัแทนการจดัการและระบบการจดัการเครือข่าย 
โดยตวัอยา่งของโปรโตคอลการจดัการ เช่น SNMP หรือ CMIP เป็นตน้ 
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ภาพที� 2-28 สถาปัตยกรรมระบบการจดัการเครือข่าย 
 

2.3.3 โมเดลการจดัการเครือข่ายของ ISO 
          พื.นฐานของระบบการจดัการเครือข่ายได้รับการออกแบบโดย OSI เรียกว่าโมเดล 

FCAPS ซึ* งโมเดล FCAPS ถูกกาํหนดโดย ISO โดยมีการแบ่งฟังก์ชั*นการทาํงานออกเป็น 5 ฟังก์ชั*น 
ดงันี.  คือ 

2.3.3.1 Fault Management การจดัการความผิดพลาดเป็นกลไกของโมเดลเครือข่ายที*
จะช่วยผูบ้ริหารเครือข่ายในการคน้หาจุดที*เกิดความผิดพลาดหรือจุดที*ตอ้งการตดัสินใจกบัอุปกรณ์
เครือข่ายที*เกิดปัญหาขึ.น และผูบ้ริหารเครือข่ายยงัสามารถใช้ชุดเครื*องมือในการตรวจสอบเหตุการณ์
ต่างๆ และคน้หาส่วนที*มีปัญหาได ้เช่น Syslog Server, SNMP, RMON และซอฟทแ์วร์ในการบริหาร
จดัการเครือข่าย เป็นตน้ โดยการจดัการความผดิพลาดเป็นส่วนที*เกี*ยวขอ้งกบังานต่างๆ ที*สรุปไดด้งันี.  
     1.  การคน้หาจุดที*เกิดความผดิพลาด 
                              2.  การดูแลรายงานประวติัการใชง้าน (Log Report) 
                              3.  การแยกปัญหาออกมาจากระบบเครือข่าย 
                              4.  การแกไ้ขปัญหา 
                              5.  การทดสอบประสิทธิภาพ 

2.3.3.2 Configuration Management การจดัการคอนฟิกจะรับผิดชอบในการเฝ้าระวงั
เครือข่ายและข้อมูลในการทาํคอนฟิกระบบ ซึ* งช่วยเป็นแนวทางในการปรับเปลี*ยนเครือข่าย โดย
เกี*ยวขอ้งกบัการปรับเปลี*ยนฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ เช่น การเพิ*มหรือนาํสถานีออกจากระบบ การ
ติดตั.งเครือข่ายย่อย ลิงค์ และส่วนอื*นๆ ของระบบเครือข่าย ซึ* งการปรับเปลี*ยนจะไม่ส่งผลกระทบกบั
ขอ้มูลที*ส่งผา่นระบบเครือข่าย และในการจดัการคอนฟิกระบบจะจดัเก็บขอ้มูลทั.งหมดในรูปแบบของ
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ฐานขอ้มูล เพื*อใหส้ามารถใชง้านและคน้หาไดง่้ายเมื*อตอ้งการแกไ้ขปัญหาของเครือข่าย โดยการจดัการ
คอนฟิกเป็นส่วนที*เกี*ยวขอ้งกบังานต่างๆ ที*สรุปไดคื้อ 
     1.  การเริ*มตน้การคอนฟิก 
                              2.  การทาํคอนฟิกใหม่ (Reconfiguration) ใหก้บัอุปกรณ์เครือข่าย 
                              3.  การปิดอุปกรณ์ที*ตอ้งจดัการและคอนฟิก 

2.3.3.3 Accounting Management การจดัการบญัชีผูใ้ชง้านจะช่วยให้ผูบ้ริหารเครือข่าย
สามารถวดัระดบัการใชเ้ครือข่ายของผูใ้ชห้รือกลุ่มผูใ้ชไ้ด ้สําหรับการจดัการบญัชีผูใ้ชเ้ป็นการอนุญาต
ใหผู้ใ้ชต่้างๆ สามารถใชง้านระบบเครือข่ายไดบ้นพื.นฐานประสิทธิภาพของทรัพยากรที*ติดตั.งบนระบบ
เครือข่าย และสามารถใช้ไดสู้งสุดเท่ากบัผูใ้ชค้นอื*นที*ถูกจดักลุ่มหรือจดัระบบโดยการบริหารเครือข่าย 
ซึ* งการจดัการบญัชีเป็นส่วนที*เกี*ยวขอ้งกบังานต่างๆที*สรุปไดคื้อ 
     1.  การตดัสินใจในการจดักลุ่มและแบ่งกลุ่มผูใ้ชง้าน 
                              2.  การบริหารและจดัการกลุ่มผูใ้ชต้ามระดบัของการใชง้าน 
                              3.  การให้บริการขอ้มูลเกี*ยวกบัผูใ้ชง้าน 

              2.3.3.4 Performance Management การจดัการประสิทธิภาพจะช่วยใหผู้บ้ริหาร
เครือข่ายสามารถดูแลประสิทธิภาพของระบบ และสร้างความมั*นใจในประสิทธิภาพของการใชร้ะบบ
เครือข่าย เช่น ทรูพุท เวลาของการตอบสนองผูใ้ชง้าน หรือระดบัของการใชเ้ครือข่าย โดยในการจดัการ
ประสิทธิภาพเป็นส่วนที*เกี*ยวขอ้งกบังานต่างๆที*สรุปไดด้งันี.  
      1. การรวบรวมขอ้มูลบนพื.นฐานของการใชป้ระสิทธิภาพเครือข่าย 
                              2.  การวเิคราะห์และรวบรวมขอ้มูลในระดบัปกติ 
                              3.  พารามิเตอร์ในการตดัสินใจที*เกี*ยวกบัประสิทธิภาพเครือข่าย 
                              4.  การดูแลประสิทธิภาพเครือข่ายใหอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐาน 

2.3.3.5 Security Management การจดัการความปลอดภยัจะช่วยให้ผูบ้ริหารเครือข่าย
สามารถควบคุมการใชท้รัพยากรของระบบเครือข่ายและป้องกนัขอ้มูลที*เป็นความลบัได ้นอกจากนั.นยงั
สามารถเฝ้าระวงัการใชเ้ครือข่ายของผูใ้ช ้หรือกลุ่มผูใ้ชต่้างๆ ในระบบ ซึ* งเกี*ยวขอ้งกบัการจดัการบญัชี
ผูใ้ช ้ซึ* งการจดัการความปลอดภยัเป็นส่วนหนึ*งที*เกี*ยวขอ้งกบังานต่างๆที*สรุปไดคื้อ 
     1.  การจาํกดัการใชง้านของผูใ้ชใ้นการใชท้รัพยากรเครือข่าย 
                              2.  การแจง้เตือนไปยงัผูบ้ริหารเครือข่ายเมื*อเกิดช่องโหวท่างดา้นความปลอดภยั 
 

2.3.4 มาตรฐานในการจดัการเครือข่าย 
 มาตรฐานในการจดัการเครือข่ายเป็นมาตรฐานที*องค์กรทางดา้นเครือข่ายและการสื*อสารไดมี้
การพฒันาขึ.นมา โดยในปัจจุบนัมาตรฐานการจดัการเครือข่ายมีอยู ่5 มาตรฐานดงันี.  คือ 

2.3.4.1 มาตรฐาน OSI 
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  มาตรฐาน OSI ไดรั้บการกาํหนด ISO โดยมาตรฐานโปรโตคอลในการจดัการ OSI คือ 
Common Management Information Protocol (CMIP) โดยมีการ Built-in ฟังก์ชั*นการให้บริการหลาย
ประเภทซึ* งเรียกว่า Management Information Service (CMIS) และมีขอบข่ายการทาํงานที*กวา้งขวาง
ครอบคลุมทั.ง 7 ระดบัของโมเดล OSI โดย CMIP และ CMIS สามารถรองรับการจดัการระบบเครือข่าย
ไดท้ั.ง 5 ฟังกช์ั*น (FCAPS) และมีคุณสมบติัการทาํงานเป็นแบบออบเจค็ทโ์อเรียนเต็ด ดงันั.นจึงทาํให้การ
จดัการออบเจ็คท์อยู่บนพื.นฐานของคลาสออบเจ็คท ์(Object Classes) นอกจากนั.นโปรโตคอลในการ
จดัการแบบ OSI CMIP/CMIS ยงัเป็นแอพพลิเคชั*นในการจดัการเครือข่าย ซึ* งทั.งระบบเครือข่ายแลน
และเครือข่ายแวนสามารถจดัการโดยใชโ้ปรโตคอล CMIP/CMIS ได ้แต่โปรโตคอลของมาตรฐาน OSI 
นี. มีอุปสรรคในการใชง้านอยู ่2 ส่วนคือ มีความสลบัซบัซ้อนและลาํดบัขั.นของ CMIP(CMIP Stack) มี
ขนาดใหญ่ ทาํใหมี้ปํญหาในการทาํงานกบัสถานีแบบเดสคท์อปทั*วไป 

2.3.4.2 มาตรฐาน Internet 
  โปรโตคอล Simple Network Management Protocol (SNMP) ไดรั้บการพฒันาขึ.นโดย 
IETF ซึ* งเป็นองคก์รที*รับผิดชอบการทาํงานและคุณสมบติัทั.งหมดของระบบอินเตอร์เน็ต โปรโตคอล
ต่างๆบนอินเตอร์เน็ต รวมทั.งการจดัการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย โดยกลุ่มการทาํงานภายใต ้
IETF ไดน้าํแนวความคิดของ Manager/Agent และ MIB จากการพฒันา CMIP/CMIS ของ OSI มาใชใ้น
การพฒันาโปรโตคอล SNMP มีการใชง้านอยา่งกวา้งขวางสาํหรับระบบการจดัการเครือข่าย 

2.3.4.3 มาตรฐาน TMN 
  มาตรฐาน Telecommunications Management Network (TMN) เป็นการออกแบบในการจดัการ
เครือข่ายโทรคมนาคม ซึ* งเป็นความตอ้งการของผูใ้ห้บริการโทรคมนาคม โดย TMN เป็นมาตรฐานที*
พฒันาโดย ITU-T บนพื.นฐานคุณสมบติัของโปรโตคอล OSI CMIP/CMIS ซึ* ง TMN เน้นจะมุ่งเน้น
ใหบ้ริการทางธุรกิจ 

 
2.3.4.4 มาตรฐาน IEEE 

  มาตรฐาน IEEE สาํหรับ LAN/MAN มีคุณสมบติัในการทาํงานอยูใ่นระดบั 1 (Physical 
Layer) และระดบั 2 (Data link Layer) ของโมเดล OSI เท่านั.น โดยมีโครงสร้างคลา้ยกบัคุณสมบติัของ
มาตรฐาน OSI  ซึ* งโปรโตคอล OSI  CMIP/CMIS และโปรโตคอล Internet/SNMP ใชม้าตรฐาน IEEE 
ในระดบัตํ*า (Lower Layer) 

2.3.4.5 Web-based Management 
  เป็นการทาํงานบนพื.นฐานของการใช้เทคโนโลยีเวบ็ ซึ* งระบบนี. จะมีเว็บเซอร์ฟเวอร์
เป็นระบบในการจดัการและใช้เว็บบราวเซอร์เป็นสถานีในการจดัการเครือข่าย โดยมรเทคโนโลยีที*
ไดรั้บความนิยม 2 รูปแบบ คือ Web-based Enterprise Management (WBEM) และ Java management 



 

Extensions (JMX) โดยในปัจจุบนัมีรูปแบบการทาํงานเป็น 
ซึ* งเป็นการพฒันาคุณสมบติัสาํหรับ 

2.3.5 โปรโตคอล SNMP 
 SNMP เป็นโปรโตคอลที*ใชง้าน
ซึ*ง SNMP พฒันาโดย ISTF ในปี 
ซีพีไอพีที*มีประสิทธิภาพในการจดัการระบบเครือข่าย การเฝ้าระวงั การแลกเปลี*ยนขอ้มูลในการจดัการ
เครือข่ายระหว่างอุปกรณ์ของระบบที*ตอ้งจดัการ และมีฟังก์ชันต่างๆ ในการจดักรอุปกรณ์เครือข่าย
หลายประเภทผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยโปรโตคอล 
จดัการประสิทธิภาพตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาของเครือข่าย รวมทั.งการวางแผนในการขยายระบบ
เครือข่าย ซึ* งสามารถเพิ*มจาํนวนผูใ้ชง้านในเครือข่ายไดโ้ดยไม่สร้างปัญหาให้กบัระบบ และในปัจจุบนั 
SNMP มีอยู ่3 เวอร์ชั*น คือ SNMP version 1 (SNMP v1), SNMP v2 
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โปรโตคอล SNMP ช่วยให้ผูบ้ริหารเครือข่ายสามารถจดัการเครือข่ายที*มีขนาดใหญ่ โดยการ
จดัการอุปกรณ์ที* เชื*อมต่อกันเป็นจาํนวนมากในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ ซึ* งอุปกรณ์เหล่านั.นเป็น
ผลิตภณัฑ์ที*มีความแตกต่างกนัและรองรับการใช้โปรโตคอล 
ขอ้มูลการจดัการระหวา่งคอนโซลและอุปกรณ์ที*ตอ้งจดัการ ซึ* งเป็นการทาํงานโดยใช ้
รานส์ปอร์ตและเป็นการทาํงานบนโปรโตคอล 

2.3.5.1 สถาปัตยกรรมพื.นฐานของ 
                สถาปัตยกรรมในการจดัการเครือข่ายของโปรโตคอล 
3 ส่วน ดงันี.  

โดยในปัจจุบนัมีรูปแบบการทาํงานเป็น Desktop Management Task Force (DMTF) 
ซึ* งเป็นการพฒันาคุณสมบติัสาํหรับ WBEM 

SNMP กบัการจดัการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เป็นโปรโตคอลที*ใชง้านง่ายและอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ ไดน้าํมาใชง้านเป็นจาํนวนมาก 

ในปี 1980 และเป็นโปรโตคอลในระดบัแอพพลิเคชั*นของชุดโปรโตคอลที
ซีพีไอพีที*มีประสิทธิภาพในการจดัการระบบเครือข่าย การเฝ้าระวงั การแลกเปลี*ยนขอ้มูลในการจดัการ

งระบบที*ตอ้งจดัการ และมีฟังก์ชันต่างๆ ในการจดักรอุปกรณ์เครือข่าย
หลายประเภทผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยโปรโตคอล SNMP จะทาํงานช่วยผูบ้ริหารเครือข่ายในการ
จดัการประสิทธิภาพตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาของเครือข่าย รวมทั.งการวางแผนในการขยายระบบ

นวนผูใ้ชง้านในเครือข่ายไดโ้ดยไม่สร้างปัญหาให้กบัระบบ และในปัจจุบนั 
SNMP version 1 (SNMP v1), SNMP v2 และ SNMP v3

 
การแลกเปลี*ยนขอ้มูลเครือข่ายระหวา่งอุปกรณ์ของ SNMP

 
ช่วยให้ผูบ้ริหารเครือข่ายสามารถจดัการเครือข่ายที*มีขนาดใหญ่ โดยการ

จดัการอุปกรณ์ที* เชื*อมต่อกันเป็นจาํนวนมากในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ ซึ* งอุปกรณ์เหล่านั.นเป็น
ผลิตภณัฑ์ที*มีความแตกต่างกนัและรองรับการใช้โปรโตคอล SNMP โดย SNMP 
ขอ้มูลการจดัการระหวา่งคอนโซลและอุปกรณ์ที*ตอ้งจดัการ ซึ* งเป็นการทาํงานโดยใช ้
รานส์ปอร์ตและเป็นการทาํงานบนโปรโตคอล IP 

สถาปัตยกรรมพื.นฐานของ SNMP 
สถาปัตยกรรมในการจดัการเครือข่ายของโปรโตคอล SNMP 
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Desktop Management Task Force (DMTF) 

ง่ายและอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ ไดน้าํมาใชง้านเป็นจาํนวนมาก 
และเป็นโปรโตคอลในระดบัแอพพลิเคชั*นของชุดโปรโตคอลที

ซีพีไอพีที*มีประสิทธิภาพในการจดัการระบบเครือข่าย การเฝ้าระวงั การแลกเปลี*ยนขอ้มูลในการจดัการ
งระบบที*ตอ้งจดัการ และมีฟังก์ชันต่างๆ ในการจดักรอุปกรณ์เครือข่าย

จะทาํงานช่วยผูบ้ริหารเครือข่ายในการ
จดัการประสิทธิภาพตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาของเครือข่าย รวมทั.งการวางแผนในการขยายระบบ

นวนผูใ้ชง้านในเครือข่ายไดโ้ดยไม่สร้างปัญหาให้กบัระบบ และในปัจจุบนั 
SNMP v3 

 

SNMP 

ช่วยให้ผูบ้ริหารเครือข่ายสามารถจดัการเครือข่ายที*มีขนาดใหญ่ โดยการ
จดัการอุปกรณ์ที* เชื*อมต่อกันเป็นจาํนวนมากในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ ซึ* งอุปกรณ์เหล่านั.นเป็น

SNMP จะทาํการสื*อสาร
ขอ้มูลการจดัการระหวา่งคอนโซลและอุปกรณ์ที*ตอ้งจดัการ ซึ* งเป็นการทาํงานโดยใช ้UDP ในระดบัท

SNMP มีการใหบ้ริการ 



 

1.Managed Devices 
SNMP Agent และอยู่บนเครือข่ายที*ตอ้งจดัการ ซึ* งอุปกรณ์ที*ตอ้งจดัการนี. เป็นชุดที*เก็บขอ้มูลในการ
จดัการและสร้างขอ้มูลที*สามารถใชง้านไดเ้พื*อนาํส่งไปให ้

2. Agent เป็นโมดุลซอฟท์แวร์ ในการจดัการเครือข่ายที*อยู่ในอุปกรณ์ที*ตอ้งจดัการ 
(Managed Devices) โดยเอเจนตที์*มีความรู้เกี*ยวกบัขอ้มูลการจดัการภายในเครือข่าย และทาํการแปล
ชุดของขอ้มูลเหล่านี. ใหอ้ยูใ่นรูปแบบที*ทาํงานเขา้กนัไดก้บัโปรโตคอล 

 

ภาพที� 2-30

2.3.5.2 MIB  
                        อุปกรณ์ในเครือข่ายที*ตอ้งจดัการ เช่น สวิทซ์ เราเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ จะมี

ขอ้มูลบนตวัแปรที*แน่นอนเก็บอยูใ่นฐานขอ้มูล ตวัแปรนนี. เรียกวา่ออบเจ็คท ์โดยออบเจ็คทเ์ป็นการรวม
เอาประวติัของฮาร์ดแวร์การคอนฟิก และสถานะของอุปกรณ์เครือข่าย ซึ* งขอ้มูลในการจดัการออบเจ็ค
ทั.งหมดที*มีในเครือข่ายเป็นชุดขอ้มูลที*รู้จกักนัในชื*อของ 
ระบบการจดัการเครือข่าย และมีการจดัเก็บเป็นลาํดบัชั.นในรูปแบบของฐานขอ้มูล และบรรจุคาํอธิบาย
ออบเจค็ทข์องเครือข่ายทั.งหมด 
เจค็ทเ์รียกวา่ Object ID โดยแต่ละออบเจ็คทจ์ะเป็นค่าที*ระบุคุณสมบติัของอุปกรณ์เครือข่ายที*ถูกจดัการ 
และ MIB ถูกใชโ้ดยโปรโตคอลสาํหรับการจดัการเครือข่าย เช่น 
2 ส่วนคือ 

1. Management Objects 
Scalar Objects 

            Tabular Objects 

Managed Devices เป็นโหนดของเครือข่ายที*บรรจุส่วนของซอฟท์แวร์ที*เรียกว่า 
และอยู่บนเครือข่ายที*ตอ้งจดัการ ซึ* งอุปกรณ์ที*ตอ้งจดัการนี. เป็นชุดที*เก็บขอ้มูลในการ

จดัการและสร้างขอ้มูลที*สามารถใชง้านไดเ้พื*อนาํส่งไปให ้NMS โดยใชโ้ปรโตคอล 
เป็นโมดุลซอฟท์แวร์ ในการจดัการเครือข่ายที*อยู่ในอุปกรณ์ที*ตอ้งจดัการ 

โดยเอเจนตที์*มีความรู้เกี*ยวกบัขอ้มูลการจดัการภายในเครือข่าย และทาํการแปล
ปแบบที*ทาํงานเขา้กนัไดก้บัโปรโตคอล SNMP 

 
0 SNMP ซึ* งมีส่วนของ Managed Devices, Agent และ 

 
   

อุปกรณ์ในเครือข่ายที*ตอ้งจดัการ เช่น สวิทซ์ เราเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ จะมี
ขอ้มูลบนตวัแปรที*แน่นอนเก็บอยูใ่นฐานขอ้มูล ตวัแปรนนี. เรียกวา่ออบเจ็คท ์โดยออบเจ็คทเ์ป็นการรวม
เอาประวติัของฮาร์ดแวร์การคอนฟิก และสถานะของอุปกรณ์เครือข่าย ซึ* งขอ้มูลในการจดัการออบเจ็ค

งหมดที*มีในเครือข่ายเป็นชุดขอ้มูลที*รู้จกักนัในชื*อของ MIB ดงันั.น MIB จึงเป็นชุดขอ้มูลที*เกี*ยวกบั
ระบบการจดัการเครือข่าย และมีการจดัเก็บเป็นลาํดบัชั.นในรูปแบบของฐานขอ้มูล และบรรจุคาํอธิบาย
ออบเจค็ทข์องเครือข่ายทั.งหมด (ออบเจ็คคทที์*ตอ้งจดัการ) ซึ* งแต่ละออบเจ็คทืจะมีหมายเลขประจาํออบ

โดยแต่ละออบเจ็คทจ์ะเป็นค่าที*ระบุคุณสมบติัของอุปกรณ์เครือข่ายที*ถูกจดัการ 
ปรโตคอลสาํหรับการจดัการเครือข่าย เช่น SNMP โดย MIB 

Management Objects สามารถแบ่งออกได ้2 ระดบัคือ 
Scalar Objects เป็นออบเจค็ทที์*มีค่าเดียว  

Tabular Objects เป็นออบเจค็ทที์*มีหลายค่า ซึ* งจะถูกจดัเก็บไวเ้ป็นตาราง
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เป็นโหนดของเครือข่ายที*บรรจุส่วนของซอฟท์แวร์ที*เรียกว่า 
และอยู่บนเครือข่ายที*ตอ้งจดัการ ซึ* งอุปกรณ์ที*ตอ้งจดัการนี. เป็นชุดที*เก็บขอ้มูลในการ

โดยใชโ้ปรโตคอล SNMP 
เป็นโมดุลซอฟท์แวร์ ในการจดัการเครือข่ายที*อยู่ในอุปกรณ์ที*ตอ้งจดัการ 

โดยเอเจนตที์*มีความรู้เกี*ยวกบัขอ้มูลการจดัการภายในเครือข่าย และทาํการแปลง

 

และ NMS 

อุปกรณ์ในเครือข่ายที*ตอ้งจดัการ เช่น สวิทซ์ เราเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ จะมี
ขอ้มูลบนตวัแปรที*แน่นอนเก็บอยูใ่นฐานขอ้มูล ตวัแปรนนี. เรียกวา่ออบเจ็คท ์โดยออบเจ็คทเ์ป็นการรวม
เอาประวติัของฮาร์ดแวร์การคอนฟิก และสถานะของอุปกรณ์เครือข่าย ซึ* งขอ้มูลในการจดัการออบเจ็ค

จึงเป็นชุดขอ้มูลที*เกี*ยวกบั
ระบบการจดัการเครือข่าย และมีการจดัเก็บเป็นลาํดบัชั.นในรูปแบบของฐานขอ้มูล และบรรจุคาํอธิบาย

จ็คทืจะมีหมายเลขประจาํออบ
โดยแต่ละออบเจ็คทจ์ะเป็นค่าที*ระบุคุณสมบติัของอุปกรณ์เครือข่ายที*ถูกจดัการ 

MIB ประกอบดว้ยที*สําคญั 

เป็นออบเจค็ทที์*มีหลายค่า ซึ* งจะถูกจดัเก็บไวเ้ป็นตาราง 
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2. Object Identifier เป็นการระบุออบเจค็ทที์*ตอ้งจดัการโดยเฉพาะในฐานขอ้มูล MIB 
(MIB Database) 
เมื*อมีการใชข้อ้มูลออบเจ็คทข์องอุปกรณ์นั.นจะตอ้งตรงกบัไฟล์ MIB และถา้ไม่มีในไฟล์ MIB 

คอนโซลที*ใช้ในการจดัการและซอฟท์แวร์ SNMP จะไม่สามารถจาํออบเจ็คท์ของอุปกรณ์นั.นได ้
นอกจากนั.นขอ้มูลออบเจ็คทืที*จดัเก็บในฐานขอ้มูล เช่น สถานะของอุปกรณ์และตวัแปรอื*นๆ จะตอ้ง
รวมกนัเป็นชุดและรวบรวมขอ้มูลออบเจ็คทจ์ากฐานขอ้มูลและสามารถตอบกลบัไปที*การร้องขอนั.นได้
หรืออาจจะทาํการอพัเดทฐานขอ้มูลดว้ยขอ้มูลที*ไดรั้บการคอนโซล 

2.3.5.3 RMON 
              Remote Network Monitoring (RMON) เป็นเครื*องมือในการจดัการเครือข่ายที*
สามารถทาํงานกบัอุปกรณ์เครือข่ายได้หลายประเภท พฒันาขึ.นโดยกลุ่มผูใ้ช้งานเครือข่ายดว้ยความ
ช่วยเหลือของ IETF ซึ* ง RMON ไดก้ลายเป็นมาตรฐานในปี 1992 และมีการประกาศใช้อย่างเป็น
ทางการในปี 1995 โดยถูกใช้เป็นเครื*องมือที*ขยายการทาํงานของโปรโตคอล SNMP ในการช่วย
ผูบ้ริหารเครือข่ายสาํหรับเฝ้าระวงั ตรวจสอบ แกไ้ข และวิเคราะห์เครือข่ายขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ซึ* ง
จุดประสงค์หลักของการพฒันา RMON ก็คือการใช้ในการเฝ้าระวงัและจดัการเซกเมนต์ของแลน 
รวมทั.งการจดัการเครือข่ายที*อยูห่่างไกลจากศูนยก์ลางเครือข่าย ซึ* งในปัจจุบนั RMON มี 2 เวอร์ชั*นคือ 
RMON 1 และ RMON 2 
 การออกแบบ RMON ในช่วงเริ*มตน้ใชใ้นการเฝ้าระวงัและวิเคราะห์การจราจรของเครือข่ายที*
อยูใ่นระดบัยอ่ยแมค (MAC Sublayer) ของระดบัดาตา้ลิงค ์โดย RMON จะบริหารเครือข่ายโดยใชชุ้ด
ขอ้มูลสถิติจากเครือข่ายที*อยูร่ะยะไกล (Remote Network) โดยใช ้Network probe หรือ RMON probe ที*
เชื*อมต่ออยูก่บัเครือข่ายและสามารถใชง้านจากจุดใดๆ ในเครือข่ายก็ได ้โดย  RMON มีองคป์ระกอบที*
สาํคญั 2 ส่วนคือ 

1.)RMON Probe/Agent เป็นอุปกรณ์ที*ทาํงานจากระยะไกลหรือเป็นซอฟทแ์วร์เอเจนต ์
ซึ* งเป็นชุดที*แสดงสถานะของเครือข่ายหรือเป็นส่วนที*เกี*ยวขอ้งกบัสถิติของแลนหรือเซกเมนต์ของ
อินเตอร์เน็ตเวอร์คและทาํการโอนยา้ยชุดขอ้มูลไปที*สถานีการจดัการ 

2.) RMON Client เป็นสถานีการจดัการ (Management Station/RMON Management 
Console) และเป็นอุปกรณ์ที*ทาํงานร่วมกบั RMON Probe ซึ* งผูบ้ริหารเครือข่ายจะใชใ้นการเฝ้าระวงั
เครือข่าย 
 



 

ภาพที�

 เนื*องจาก SNMP เป็นโปรโตคอลที*มีการใช้งานในระดับกวา้งบนเครือข่ายขนาดใหญ่ 
(Enterprise Network หรือ Internetwork
ระหวา่งคอนโซลและอุปกรณ์ที*ตอ้งจดัการในขั.นตอนของการสอบถามเป็นจาํนวนมากเช่นเดียวกนั ทาํ
ใหมี้การจราจรในเครือข่ายเกิดขึ.นอยา่งหนาแน่นจากการใช ้
 RMON เป็นฟังก์ชั*นของการเฝ้าระวงัจากระยะไกลที*รอ
อุปกรณ์ที*สามารถรันฟังก์ชั*น RMON
จดัการโดย RMON probe ซึ* งถูกจดัเก็บใน 
การจราจรในเครือข่ายลดลงเพราะว่าข้อมูล 
เน็ตเวอร์คจะสามารถสื*อสารไดโ้ดยตรงระหวา่ง
และ MIB ที*ส่วนกลาง 
 ชุดขอ้มูล RMON จะมีการใช ้
การเฝ้าระวงัเครือข่าย ซึ* งผูผ้ลิตอุปก
ของตนเอง ซึ* งอาจจะใชเ้พียงบางกลุ่มเท่านั.น

2.3.5.4 การดาํเนินงานของ 
            การสื*อสารในเครือข่ายที*ใช้โปรโตคอล 

และตอบกลบั โดยแพคเก็ต (เมสเสจ
(Message Header) และหน่วยของขอ้มูลโปรโตคอล 
เมสเสจ การร้องขอและตอบกลบัของการใชโ้ปรโตคอล 

 

 
ภาพที� 2-31 การเฝ้าระวงัของ RMON ในเครือข่าย 

 
เป็นโปรโตคอลที*มีการใช้งานในระดับกวา้งบนเครือข่ายขนาดใหญ่ 

Internetwork) ซึ* งมีอุปกรณ์เครือข่ายที*ตอ้งจดัการมากขึ.น จึงเกิดการส่งคาํสั*ง
ระหวา่งคอนโซลและอุปกรณ์ที*ตอ้งจดัการในขั.นตอนของการสอบถามเป็นจาํนวนมากเช่นเดียวกนั ทาํ
ใหมี้การจราจรในเครือข่ายเกิดขึ.นอยา่งหนาแน่นจากการใช ้SNMP 

เป็นฟังก์ชั*นของการเฝ้าระวงัจากระยะไกลที*รองรับได้ในบางอุปกรณ์เท่านั.น โดย
RMON ไดเ้รียกวา่ RMON probe ซึ* ง RMON probe 

ซึ* งถูกจดัเก็บใน RMON MIB สามารถที*จะส่งไปที*คอนโซลได้ ทาํให้
การจราจรในเครือข่ายลดลงเพราะว่าข้อมูล RMON จากส่วนเซกเมนต์ต่างๆ ในเครือข่ายอินเตอร์
เน็ตเวอร์คจะสามารถสื*อสารไดโ้ดยตรงระหวา่ง RMON probe และคอนโซล หรือระหวา่ง 

จะมีการใช ้RMON Group (9 Group) โดยกลุ่มเหล่านี. จะให้บริการขอ้มูลใน
การเฝ้าระวงัเครือข่าย ซึ* งผูผ้ลิตอุปกรณ์เครือข่ายอาจจะไม่ไดใ้ช้ RMON Group 
ของตนเอง ซึ* งอาจจะใชเ้พียงบางกลุ่มเท่านั.น 

การดาํเนินงานของ SNMP 
การสื*อสารในเครือข่ายที*ใช้โปรโตคอล SNMP เป็นรูปแบบของการร้องขอ

เมสเสจ) ของ SNMP จะบรรจุขอ้มูล 2 ส่วน คือ ส่วนหัวของเมสเสจ 
และหน่วยของขอ้มูลโปรโตคอล (Protocol Data Unit) หรือ PDU 

เมสเสจ การร้องขอและตอบกลบัของการใชโ้ปรโตคอล SNMP v1 เป็นดงัรูป 
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เป็นโปรโตคอลที*มีการใช้งานในระดับกวา้งบนเครือข่ายขนาดใหญ่ 
ซึ* งมีอุปกรณ์เครือข่ายที*ตอ้งจดัการมากขึ.น จึงเกิดการส่งคาํสั*ง

ระหวา่งคอนโซลและอุปกรณ์ที*ตอ้งจดัการในขั.นตอนของการสอบถามเป็นจาํนวนมากเช่นเดียวกนั ทาํ

งรับได้ในบางอุปกรณ์เท่านั.น โดย
probe และชุดขอ้มูลที*มีการ

สามารถที*จะส่งไปที*คอนโซลได้ ทาํให้
ซกเมนต์ต่างๆ ในเครือข่ายอินเตอร์

และคอนโซล หรือระหวา่ง RMON MIB 

โดยกลุ่มเหล่านี. จะให้บริการขอ้มูลใน
Group ทั.งหมดในผลิตภณัฑ์

เป็นรูปแบบของการร้องขอ
ส่วน คือ ส่วนหัวของเมสเสจ 

PDU ซึ* งประเภทของ



 

ภาพที�

 1. Get อนุญาตให ้NMS 
 2. Get Next อนุญาตให ้
 3. Set  ใช ้NMS ในการเซทค่าสาํหรับออบเจค็ทภ์ายในเอเจนท์
 4. Trap ส่งคาํเตือนโดยเอเจนตใ์นกรณีที*เกิดเหตุการณ์ผดิปกติ
 
2.4 โปรแกรม Ntop 

โปรแกรม Ntop เป็นซอฟตแ์วร์ที*สนบัสนุนการบริหารจดัการระบบเครือข่ายแบบ 
ที*สามารถติดตั.งไดท้ั.งบนระบบปฏิบติัการ 
libpcap เพื*อการดกัจบั Packet 
ตรวจสอบพฤติกรรมการใชง้านเครือข่าย จาํแนกตามชนิดของ 
รวมถึงรายงานความผดิปกติที*อาจเกิดจากการจู่โจมบนเครือข่ายได้

โครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรม 
1. Packet Sniffer ทาํหนา้ที* 

Packet Analyzer อีกทีเพื*อทาํการวเิคราะห์ต่อ
2. Packet Analyzer เมื*อไดรั้บ 

ไดไ้ปจะทาํการวิเคราะห์วา่ เป็น 
หรือเป็น Packet ที*เกิดจากการใชโ้ปรแกรมประเภท 

3. Report Engine หลงัจากที* 
หนา้ที*ของ Report Engine เพื*อนาํผลที*ได้
Interface บน Web Browser 

 

 
ภาพที� 2-32 ประเภทของเมสเสจใน SNMP (SNMP v1) 

 
NMS นาํออบเจค็ท ์(ค่าของตวัแปร SNMP v1) จากตารางกลบัมา

อนุญาตให ้NMS นาํออบเจค็ทใ์นลาํดบัถดัไปจากตารางหรือเอเจนทก์ลบัมา
ในการเซทค่าสาํหรับออบเจค็ทภ์ายในเอเจนท ์

ส่งคาํเตือนโดยเอเจนตใ์นกรณีที*เกิดเหตุการณ์ผดิปกติ 

เป็นซอฟตแ์วร์ที*สนบัสนุนการบริหารจดัการระบบเครือข่ายแบบ 
ที*สามารถติดตั.งไดท้ั.งบนระบบปฏิบติัการ Windows และ Linux โดยอาศยั Library 

Packet ในระบบเครือข่าย สิ*งที*ทาํให้ Ntop มีความน่าสนใจเป็นอ
ตรวจสอบพฤติกรรมการใชง้านเครือข่าย จาํแนกตามชนิดของ Application ที*ใช้งานของผูใ้ชแ้ต่ละคน 
รวมถึงรายงานความผดิปกติที*อาจเกิดจากการจู่โจมบนเครือข่ายได ้

โครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรม Ntop ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงันี.
ทาํหนา้ที* Capture Packet ที*อยูภ่ายในเครือข่าย แลว้ทาํการส่ง 

อีกทีเพื*อทาํการวเิคราะห์ต่อ 
เมื*อไดรั้บ Packet จาก Packet Sniffer แลว้ Packet Analyzer 

ไดไ้ปจะทาํการวิเคราะห์วา่ เป็น Packet ประเภทใด เช่น เป็น Packet ที*เกิดจากการใช ้
ที*เกิดจากการใชโ้ปรแกรมประเภท Peer-to-Peer (P2P) เป็นตน้ 

หลงัจากที* Packet Analyzer ทาํการวิเคราะห์วา่เป็น ประเภทใดแลว้จะเป็น
เพื*อนาํผลที*ไดจ้ากการวเิคราะห์ทั.งหมด นาํไปแสดงผลให้อยูใ่นรูปแบบ 
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จากตารางกลบัมา 
นาํออบเจค็ทใ์นลาํดบัถดัไปจากตารางหรือเอเจนทก์ลบัมา 

เป็นซอฟตแ์วร์ที*สนบัสนุนการบริหารจดัการระบบเครือข่ายแบบ Open Source 
Library ยอดนิยมอย่าง 

มีความน่าสนใจเป็นอยา่งยิ*งคือ การ
ที*ใช้งานของผูใ้ชแ้ต่ละคน 

ส่วน ดงันี.  
ที*อยูภ่ายในเครือข่าย แลว้ทาํการส่ง Packet ให้กบั 

Packet Analyzer จะนาํ Packet ที*
กการใช ้Web Application 

ทาํการวิเคราะห์วา่เป็น ประเภทใดแลว้จะเป็น
จากการวเิคราะห์ทั.งหมด นาํไปแสดงผลให้อยูใ่นรูปแบบ Web 
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คุณสมบติั 
      1. แสดงปริมาณการใชง้านเครือข่ายของแต่ละผูใ้ชต้าม Protocol และ Application 
      2. แสดงขอ้มูลยอ้นหลงัในรูปแบบของกราฟรูปภาพ 
      3. รายงานการใชง้านและความผดิปกติที*เกิดขึ.นในระบบเครือข่าย 
      4. แสดงสถิติการเขา้ชม 
      5. แสดงการกระจายการจราจร IP ในโปรโตคอลต่างๆ 
      6. แสดงเมทริกซ์ IP Traffic Subnet(Host ติดต่อกบั Host ใดบา้ง) 
      7. การกาํหนดค่าและการบริหารงานผา่น Web Interface  

 
ลกัษณะการทาํงาน 

 Ntop เป็นเครื*องมือที*ใชแ้สดงปริมาณการใชง้านเครือข่ายในปัจจุบนั โดยจะแสดงรายการของ 
Host ซึ* งกาํลงัใชเ้ครือข่ายในปัจจุบนัและรายงานขอ้มูลข่าวสารที*เกี*ยวกบัการแสดงปริมาณการใชง้าน
เครือข่ายของแต่ละHost Ntop อาจจะเป็นผูร้วบรวมการทาํงาน การส่งขอ้มูลตั.งแต่ตน้จนจบ (sFlow 
and/or netFlow plugins) หรือเป็นผูร้วบรวมการทาํงานไดอ้ย่างอิสระและเวบ็บราวเซอร์จาํเป็นตอ้ง
เขา้ถึงขอ้มูลที*ถูกดกัจบัโดยโปรแกรม Ntop 

Ntop ทาํงานระหวา่ง Layer2 กบั Layer 3 ของระบบเครือข่าย โดยพื.นฐานมนัใช ้ Layer 2 
ควบคุมการเขา้ถึงขอ้มูล Mac Address และ Layer 3 ในการเขา้ถึงขอ้มูล TCP/IP Address  Ntop มี
ความสามารถในการทาํงานไดท้ั.ง 2 แบบ คือ แบบ IP และ NON-IP (เช่น arp, rarp) ดงันั.นการสื*อสารจะ 
ถูกผสมผสานเขา้ดว้ยกนัเพื*อใหเ้กิดการสื*อสารอยา่งสมบูรณ์ 
 
การจาํลองเพื*อทดสอบการใชง้าน Ntop 
     การจาํลองการทาํงานเพื*อทดสอบการใชง้านโปรแกรม Ntop จะทาํการติดตั.งบนโปรแกรม 
VMware 
 

 
 

ภาพที� 2-33 จาํลองการเชื*อมต่อระบบเครือข่าย 
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2.5 ระบบปฏิบติการ Linux Ubuntu 

อูบุนตู (Ubuntu) เป็นลินุกซ์ดิสทริบิวชนัที*พฒันาต่อมาจากเดเบียน การพฒันาสนบัสนุนโดย
บริษทั Canonical Ltd ซึ* งเป็นบริษทัของนายมาร์ก ชทัเทิลเวิร์ธ ชื*อของดิสทริบิวชนันั.นมาจากคาํใน
ภาษาซูลู และภาษาโคซา (ภาษาในแอฟริกาใต)้ ว่า Ubuntu ซึ* งมีความหมายในภาษาองักฤษคือ 
"humanity towards others"อูบุนตูต่างจากเดเบียนตรงที*ออกรุ่นใหม่ทุก 6 เดือน และแต่ละรุ่นจะมี
ระยะเวลาในการสนบัสนุนเป็นเวลา 18 เดือน รุ่นปัจจุบนัของ Ubuntu คือ 10.4 รหสั Karmic Koala นั.น 
มูลนิธิ อูบุนตูไดป้ระกาศวา่จะขยายระยะเวลาสนบัสนุนเป็น 3 ปี ซอฟตแ์วร์ต่างๆ ที*รวมมาใน อูบุนตูนั.น
เป็นซอฟตแ์วร์เสรีทั.งหมด โดยจุดมุ่งหมายหลกัของ อูบุนตูคือเป็นระบบปฏิบติัการสําหรับคนทั*วไป ที*มี
โปรแกรมทนัสมยั และมีเสถียรภาพในระดบัที*ยอมรับได ้

 
ประวติัและลาํดบัการพฒันา 

Ubuntu เปิดตวัเป็นครั. งแรกเมื*อวนัที* 20 ตุลาคม ค.ศ. 2004 โดยเริ*มจากการแยกตวัชั*วคราว
ออกมาทาํจากโครงการ Debian GNU/Linux เมื*อเสร็จสิ.นคราวนั.นแลว้ก็ไดมี้การออกตวัใหม่ๆทุก 6 
เดือน และมีการอบัเดตระบบอยูเ่รื*อยๆ Ubuntu เวอร์ชนัใหม่ๆที*ออกมาก็ไดใ้ส่ GNOME เวอร์ชนัล่าสุด
เขา้ไปดว้ย โดยแผนการเปิดตวัทุกครั. งจะออกหลงัจาก GNOME ออกหนึ*งเดือน ซึ* งตรงขา้มกบัทางฝั*งที*
แยกออกมาจาก Debian อื*นๆ เช่นพวก MEPIS, Xandros, Linspire, Progeny และ Libranet ทั.งหมดลว้น
มีกรรมสิทธิ�  และไม่เปิดเผยCode ซึ* งเป็นส่วนที*อยูใ่นรูปแบบธุรกิจ Ubuntu เป็นตวัปิดฉากหลกัการของ 
Debian และมีการใชง้านฟรีมากที*สุดในเวลานี.  โลโกข้อง Ubuntu ยงัคงใชรู้ปแบบเดิมตั.งแต่เปิดตวัครั. ง
แรก ซึ* งสร้างโดย แอนดี.  ฟิสสิมอน ฟอนตไ์ดรั้บการแจกมาจาก Lesser General Public License แลว้ก็
ไดม้าเป็นโลโกU้buntu ส่วนประกอบต่างๆของUbuntu ส่วนใหญ่มีพื.นฐานมาจากความไม่แน่นอนของ 
Debian โดยทั.งสองใช้ Debian's deb package format และ APT/Synaptic เป็นตวัจดัการการติดตั.ง
ส่วนประกอบต่างๆ 

Ubuntu ร่วมมือกบั Debian ในการผลกัดนัให้เปลี*ยนกลบัไปเป็น Debian ถึงแมว้า่ว่าไดมี้การ
วิพากษ์วิจารณ์วา่ไม่น่าจะเป็นไปได ้ ส่วนประกอบของทั.งสองไม่สามารถเขา้กนัได ้ ผูพ้ฒันาUbuntu
หลายๆคนว่ามีตวัจดัการรหัสของส่วนประกอบของDebianอยู่ภายใน ตวัมนัเอง อย่างไรก็ตาม แลน 
เมอดั�ก ผูคิ้ดคน้ Debian ไดว้ิจารณ์ในเรื*องความเขา้กนัไม่ไดใ้นหลายๆอยา่ง ระหวา่งส่วนประกอบของ 
Ubuntu กบั Debian กล่าวไวว้า่ Ubuntu แตกต่างเป็นอยา่งมากจาก Debian ในเรื*องความเขา้กนัได ้

นั.นคือแผนการที*จะแตกแยกโดยมีชื*อเรือกวา่ Grumpy Groundhog มนัควรจะมั*นคงแน่นอนใน
การพฒันาและทดสอบ ผลกัดนัให้ซอร์สโค๊ด ออกไปโดยตรงจาก การควบคุมการแกไ้ข ของโปรแกรม
ต่างต่างๆ และโปรแกรมประยุกตน์ั.นก็ไดโ้อนยา้ยไปเป็นส่วนของ Ubuntu นั*นควรจะอนุญาตให้ เหล่า
power users และ upstream developers ในการทดสอบโปรแกรมส่วนบุคคล พวกเขาน่าจะไดท้าํหนา้ที* 
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ถา้โปรแกรมไดถู้กกาํหนดเป็นส่วนประกอบที*ไดท้าํการแจกจ่ายแลว้ นอกจากนี. แลว้ยงัตอ้งการที*จะ
สร้างส่วนประกอบขึ.นมาดว้ยตวัของพวกเขาเอง มนัควรจะสามารถจดัเตรียมล่วงหนา้ ก่อนคาํเตือนของ
การสร้างที*ผิดพลาด บนโครงสร้างที*แตกต่างกนั ซึ* งเป็นการเตรียมการเอาไวข้อง กมัไปร์ กราวฮ๊อก 
ร่วมมือกบั Debian Unstable ทุกๆ 6 เดือน และกมัไปร์ กราวฮ๊อก ไดท้าํให้เป็นซอฟแวร์แบบสาธารณะ
แลว้ 

ปัจจุบนั Ubuntu ไดรั้บเงินทุนจาก บริษทั Canonical ในวนัที* 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2005 นายมาร์ก 
ชทัเทิลเวิร์ธ และ บริษทัCanonical ประกาศสร้าง Ubuntu Foundation และเริ*มให้ทุนสนบัสนุน 10 ลา้น
เหรียญสหรัฐ จุดมุ่งหมายของการริเริ*มที*แน่นอนวา่จะสนบัสนุนและพฒันา เวอร์ชนัต่อๆไปขา้งหน้า
ของ Ubuntu แต่ในปี ค.ศ. 2006 จุดมุ่งหมายก็ไดห้ยดุลง นาย มาร์ก ชทัเทิลเวิร์ธ กล่าววา่จุดมุ่งหมายที*จะ
ไดเ้งินทุนฉุกเฉินจากความสัมพนัธ์กบั บริษทัCanonical คงจบลงในช่วงเดือน กรกฎาคม ค.ศ. 2007 ได้
มี Ubuntu Live 2007ขึ.น นายมาร์ก ชทัเทิลเวิร์ธ ประกาศวา่ Ubuntu 8.04 (กาํหนดการออกเดือนเมษายน 
ค.ศ. 2008) จะมีการสนบัสนุน Long Term Support (LTS) เขาได้ดึงบริษทั Canonical มาเป็น
คณะกรรมการในการออกเวอร์ชนัการสนบัสนุนLTSใหม่ๆทุกๆ 2 ปี 

ความสามารถสาํคญั 
1. นกัพฒันา Ubuntu จาํนวนมากมาจากชุมชนเดเบียนและ GNOME โดยการออก Ubuntu รุ่น

ใหม่จะตรงกบัรุ่นใหม่ของ GNOME อยู่เสมอ มีนกัพฒันาอีกหลายกลุ่มพยายามที*จะใช้ KDE กบั 
Ubuntu และทาํให้เกิดโครงการ Kubuntu ขึ.น นอกจากนี. ยงัมีโครงการ Xubuntu สําหรับ XFCE และตวั 
Shuttleworth เองยงัประกาศโครงการ Gnubuntu ซึ* งใชซ้อฟตแ์วร์เสรีทั.งหมด ตามอุดมคติของริชาร์ด 
สตอลแมน และโครงการ Edubuntu ซึ* งเป็นลีนุกซ์ที*ใชภ้ายในโรงเรียนอีกดว้ย 

2. Ubuntu นั.นเนน้ในเรื*องความง่ายในการใช้งานเป็นหลกั ใช้เครื*องมือ sudo สําหรับงาน
บริหารระบบ เช่นเดียวกบั Mac OS X 

3. รองรับการทาํงานกบัทั.ง CPU ชนิด 32bit และชนิด 64bit 
4. รูปแบบการติดตั.งแบบ Live CD ที*รันระบบปฏิบติัการจากแผน่ซีดี ให้ทดลองใช้ก่อนการ

ติดตั.งจริง 

5. ทุกโครงการของ Ubuntu นั.นไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน ผูใ้ช้ทุกคนจากทุกประเทศ
สามารถขอรับซีดี Ubuntu ไดฟ้รี (ทาง Ubuntu จะเป็นฝ่ายเสียค่าจดัส่งให้ทางไปรษณีย)์ ใตชื้*อโครงการ 
Ubuntu Shipit โครงการนี. ยงัแบ่งยอ่ยเป็น Kubuntu Shipit, และ Edubuntu Shipit ดว้ย แตทวา่ Edubuntu 
ShipIt ไดปิ้ดตวัลงไปตั.งแต่ออกเวอร์ชนั 8.10 มา 

6. ส่วนติดต่อผูใ้ชห้ลงัจากติดตั.งเสร็จจะเป็นสีนํ. าตาลและส้ม ใชชื้*อชุดตกแต่งนี. วา่ Human ซึ* ง
สามารถปรับเปลี*ยนได ้

7. ใชร้ะบบ APT และ Synaptic ในการจดัการโปรแกรมของระบบ 
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8. ลีนุกซ์ทะเล (Linux TLE) ซึ* งเป็นลินุกซ์ที*พฒันาโดยคนไทย ก็ไดใ้ช ้Ubuntu เป็นฐานในการ
พฒันา ตั.งแต่ลินุกซ์ทะเลเวอร์ชนั 8.0 เป็นตน้มา 

รหสัรุ่น 
โครงการ Ubuntu มีการออกรุ่นของระบบปฏิบติัการทุก 6 เดือน แต่ละรุ่นใชเ้รียกโดยโคด้เนม 

และเลขกาํกบัรุ่น ตามการพฒันาซึ* งใช้ตามเลขปีคริสต์ศกัราชและเดือนที*ออก เช่น การออกในเดือน
ตุลาคม ค.ศ. 2004 จะมีเลขรุ่นเป็น 4.10 ใชเ้ป็นหมายเลขรุ่นไปดว้ยการเปิดตวัทุกเวอร์ชนัจะออกชา้กวา่ 
GNOME ประมาณ 1เดือน, และออกตามหลงั 1เดือน เมื*อ X.org ออกเวอร์ชนัใหม่ ดงันั.นทุกๆการ
เปิดตวัของ Ubuntu จะประกอบดว้ยเวอร์ชนัใหม่ของทั.งGNOME และ Xสาํหรับเวอร์ชนั 6.06 และ 8.04
จะมีการติดป้ายชื*อ Long Term Support (LTS) เป็นการบอกว่ามนัจะไดรั้บการสนบัสนุนและการ
ปรับปรุงเป็นเวลา 3 ปีสําหรับเครื*องเดสท็อปและ 5 ปี สําหรับเครื*องแม่ข่าย, ดว้ยการจ่ายค่าสนบัสนุน
ทางเทคนิคของบริษทั Canonical 
 
ผูส้นบัสนุน 

ในวนัที* 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2007 บริษทัDell ไดป้ระกาศวา่จะขายเครื*องคอมพิวเตอร์ตั.งโต๊ะ
และโน็ตบุ๊คที*ไดติ้ดตั.ง Ubuntu ไปดว้ย และในวนัที* 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2007 คอมพิวเตอร์เหล่านั.นได้
นาํออกขายในสหรัฐ. พวกเขาไดเ้ริ*มให้บริการลูกคา้ในการใชง้าน Ubuntu ผา่นทางบริษทัDell, ดว้ยการ
สนบัสนุนจากบริษทั Canonical ในวนัที* 8 สิงหาคม ค.ศ. 2007 คอมพิวเตอร์เหล่านั.นไดน้าํออกขายใน
องักฤษ, ฝรั*งเศสและเยอรมนัซึ* งเป็นไปดว้ยดี ถา้เลือกใชเ้ครื*อง DELL ในขณะนี.ก็จะมี ระบบปฏิบติัการ 
Ubuntu 7.10 กบั โปรแกรมLinDVD ไวดู้หนงัดีวดีี 

ในเดือนตุลาคม บริษทัTesco ไดต้ามมาแนวเดียวกบับริษทัDell โดยเริ*มขายเครื*องคอมพิวเตอร์
ที*มีระบบปฏิบติัการUbuntu 6.06 LTS แต่ก็มีส่วนที*ไม่เหมือนกบั Dell ที*ไม่ไดใ้ห้บริษทัCanonical เป็น
คนสนบัสนุนช่วยเหลือตั.งแต่เริ*มแรกมาในเดือนพฤษจิกายน ค.ศ. 2005 โดย System76 เป็นบริษทัที*มี
สาํนกังานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ไดใ้ห้การสนนัสนุนระบบปฏิบติัการ Ubuntu ในเครื*องคอมพิวเตอร์ตั.ง
โตะ๊,โนต้บุก๊ และ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 
การนาํเอาซอฟตแ์วร์ที*มีลิขสิทธิ� มาใช ้

Ubuntu มีการรับรองระบบเพื*ออยูใ่นสมาคม third party software Ubuntu ไดรั้บรองการเป็น
เจ้าของซอฟต์แวร์ที*ท ํางานได้ใน Ubuntu อย่างไรก็ตามหลายโปรแกรมที*ผู ้ใช้คุ ้นเคยของ
ระบบปฏิบติัการที*ไม่ฟรี เช่น Microsoft Windows นั.นเขา้กนัไม่ไดแ้ละไม่ไดถู้กรับรองจาก Ubuntu แต่
ซอฟตแ์วร์ที*มีลิขสิทธิ� บางตวันั.นไม่ไดก้าํหนดในเรื*องการแจกจ่ายก็ไดมี้ การรวมเขา้ไปเป็นส่วนหนึ* ง
ของ Ubuntu เช่นกนั 
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ซอฟตแ์วร์บางตวัที*ไม่ไดร้วมอยูด่ว้ยใน Ubuntu  
 1. ซอฟตแ์วร์ที*เปิดการทาํงาน region-locked และวิดีโอ DVDs, ทั.งสองน่าจะไดรั้บอนุญาตให้
ใชง้าน จึงใช ้library ถอดรหสั DVD ของ Libdvdcss ซึ* งเป็น open-source ซึ* งเป็นประโยชน์มากสําหรับ 
Ubuntu และ Medibuntu 
 2. ปลั�กอินของเว็บเบราว์เซอร์บางตัวก็มีเจ้าของลิขสิทธิ�  อย่างเช่น Adobe's (formerly 
Macromedia's) Shockwave (ที*ไม่ใช่เวอร์ชนัของ Linux) และ Flash 

ระบบที*ตอ้งการ 
ในที*สุดเวอร์ชนัที*ผา่นของ Ubuntu นั.นสนบัสนุนสถาปัตยกรรม Intel x86 และ AMD64 ของ

เครื*องเดสท็อปที*มีออกมา และ สถาปัตยกรรม Intel x86, AMD64 และ SPARC ของเครื*องแม่ข่าย แต่ก็
ยงัไม่สนบัสนุนสถาปัตยกรรมของ PowerPC (ในเวอร์ชนั7.04 นั.นก็ยงัพอที*จะสนบัสนุนสถาปัตยกรรม
PowerPC ) , IA-64 (Itanium) และ เครื*องเล่นเกมส์ PlayStation 3 สําหรับเครื*องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆที*
ไม่ไดอ้ยู่ในระบบที*แนะนาํก็ยงัพอมี Xubuntu,ที*มีพื.นฐานมาจาก Xfce,ที*ตอ้งการ หน่วยความจาํหลกั 
และพื.นที*วา่งเพียงครึ* งเดียวที*แนะนาํServer Editionเครื*องที*เก่ามากๆก็เป็นไปไดที้*จะลงระบบปฏิบติัการ
นี.ได ้(เช่น 75 MHz Pentium หน่วยความ จาํหลกั 32 MB)  ระบบขั.นตํ*าที*แนะนาํที*ไดป้ระสิทธิภาพที*สุด
ดงันี.  

1.ไมโครโปรเซสเซอร์ 300 MHz สถาปัตยกรรมx86 
2.หน่วยความจาํหลกั 64 MB 
3.พื.นที* Harddisk 500 MB 
4.การ์ดแสดงผลไดที้*ความละเอียด 640×480 pixel 
5.ไดร์ฟ CD-ROM 

 

Desktop Edition 
สาํหรับรุ่นที*ใชก้บัเครื*องเดสทอ็ปนั.นมีการแนะนาํระบบขั.นตํ*าที*ไดป้ระสิทธิภาพที*สุดดงันี.  

1. ไมโครโปรเซสเซอร์ 500 MHz สถาปัตยกรรมx86 
2. หน่วยความจาํหลกั 192 MB 
3. พื.นที* Harddisk 8 GB (ในการติดตั.งจริงตอ้งการ 4 GB ) 
4. การ์ดแสดงผลไดที้*ความละเอียด 1024×768 pixel 
5. การ์ดประมวลผลทางเสียง (ถา้มี) 
6. การ์ดเชื*อมต่อกบัระบบเน็ตเวิร์ก 
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2.6 งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
ชนินทร์ มหารักษ(์บทคดัย่อ : 2551) ไดว้ิจยัเรื*อง ระบบจดัการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ผา่นเวบ็

แบบฝังตวั พบว่าการจดัการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ดว้ยเอสเอ็นเอ็มพีไดรั้บความนิยมอยา่งสูง เพราะ
อุปกรณ์เครือข่ายหลายชนิดสนบัสนุนการจดัการผา่นขอ้ตกลงเอสเอน็เอม็พี ในปัจจุบนัไดมี้การนาํเสนอ
การจดัการเครือข่ายผา่นเวบ็เพื*อการใชง้านที*สะดวกยิ*งขึ.นของผูดู้แลระบบดว้ยการพฒันาเอสเอ็นเอ็มพี
เอเจนต์ขึ. นมาใหม่ให้มีความสามารถติดต่อผ่านเอชทีทีพีได้ ส่งผลให้การดูแลจดัการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์สามารถทาํไดจ้ากทุกที*ที*มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นอกจากนี. ยงัสามารถปิดกั.นขอ้มูลเอส
เอ็นเอ็มพีจากภายนอกเครือข่ายดว้ยไฟร์วอลล์โดยไม่กระทบกบัการจดัการเครือข่ายคอมพิวเตอร์จาก
ระยะไกล วิทยานิพนธ์นี. เป็นการพฒันาระบบจดัการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามขอ้ตกลงเอสเอ็นเอ็มพี
ผ่านเวบ็ซึ* งทาํงานอยู่บนระบบฝังตวัเพื*อให้ผูดู้แลระบบสามารถจดัการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้จาก
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั.งนี. ระบบจดัการเครือข่ายที*ไดพ้ฒันามีระบบรักษาความปลอดภยัโดยอาศยัการ
พิสูจน์ตนของเอชทีทีพีไดเจสและการเขา้รหัสขอ้มูลดว้ยเออีเอส ระบบดงักล่าวช่วยเพิ*มความสามารถ
ในการจดัการเครือข่ายกบัระบบฝังตวัซึ* งผูดู้แลระบบสามารถนาํระบบฝังตวัเขา้ไปใช้งานกบัเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เดิมโดยไม่ตอ้งเปลี*ยนแปลงอุปกรณ์ใดๆ 

  วรุตม ์เมืองมูล(บทคดัยอ่ : 2549)ไดว้จิยัเรื*อง การพฒันาระบบตรวจสอบสถานะระบบเครือข่าย
และแจง้เตือนผา่นเอสเอ็มเอส สําหรับ บริษทั เอเน็ตจาํกดั สาขาโคราชพบวา่ ระบบนี.ไดอ้อกแบบและ
พฒันาขึ.นเพื*อเป็นเครื*องมือใหแ้ก่ผูดู้แลระบบเครือข่ายที*จะตอ้งคอยตรวจสอบระบบเครือข่ายและแกไ้ข
ปัญหาต่างๆที*เกิดขึ.นอยูเ่สมอ ดงันั.นผูดู้แลระบบเครือข่ายจึงจาํเป็นตอ้งมีเครื*องมือที*ดี และเหมาะสมกบั
เครือข่ายของตนเอง เพื*อใช้ในการเฝ้าติดตามวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที*อาจจะเกิดขึ. นได้ระบบ
ตรวจสอบสถานะระบบเครือข่ายและแจง้เตือนผ่านเอสเอ็มเอสจะช่วยแก้ปัญหาของผูดู้และระบบ
เครือข่ายที*มกัจะเกิดขึ.นใน 2 ลกัษณะใหญ่ คือ 1.อุปกรณ์ที*จะตอ้งทาํงาน กลบัหยุดทาํงานไป โดย
โปรแกรมที*ได้ทาํการพฒันาขึ. นนี. จะทาํการแจ้งสถานะการหยุดทาํงานของอุปกรณ์ผ่านระบบการ
ให้บริการเอสเอ็มเอส ให้แก่ผูดู้แลระบบไดรั้บทราบถึงปัญหาที*เกิดขึ.นไดอ้ย่างทนัท่วงที 2.อุปกรณ์
เครือข่ายทาํงานไม่เป็นไปตามที*คาดหมายไว ้ การแกไ้ขปัญหาในลกัษณะนี.จาํเป็นตอ้งมีการเก็บขอ้มูล
เพื*อนาํมาวิเคราะห์ปัญหาที*เกิด ซึ* งโปรแกรมนี.จะมีการบนัทึกปริมาณการรับส่งขอ้มูล ปริมาณการใช้
หน่วยประมวลผลกลาง ปริมาณหน่วยความจาํระยะเวลาที*ตอบสนอง และแสดงผลรายงานออกมาใน
รูปแบบกราฟเพื*อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์การพฒันาระบบนี. ได้เลือกใช้โปรแกรมแคคที.  ซึ* งเป็น
ซอฟต์แวร์ที*ไม่ไดเ้รียกเก็บค่าลิขสิทธิ� ในการใชง้าน ช่วยในการตรวจสอบสถานะระบบเครือข่ายและ
แสดงรายงานในรูปแบบกราฟ บนระบบปฏิบติัการลีนุกซ์เรดแฮต โดยทาํการพฒันาการแจง้เตือนปัญหา
การขดัขอ้งของระบบผา่นบริการเอสเอ็มเอสดว้ยภาษาพีเอชพี ส่วนการรายงานผลทางกราฟขอ้มูลสถิติ
ของเวลาที*ขดัขอ้งของระบบ ไดเ้ลือกใชฟั้งก์ชนัเสริมของภาษาพีเอชพี คือ เจพีกราฟ โดยใชฐ้านขอ้มูล
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จากโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล ผลการประเมินการทาํงานของระบบ ผูศึ้กษาพบวา่ผูใ้ชมี้
ความพึงพอใจการใชง้านและความสวยงามในระดบัดี ส่วนการประเมินดา้นความง่ายของการใชง้านอยู่
ในระดบัปานกลาง 
   

สากล  แจ่มภาพ(บทคดัยอ่ : 2547)ไดว้ิจยัเรื*องระบบตรวจสอบเครือข่ายสื*อสารขอ้มูลสําหรับ
อุปกรณ์เฟรด พบวา่ระบบตรวจสอบเครือข่ายสื*อสารขอ้มูลสําหรับอุปกรณ์เฟรด  เป็นระบบที*ทาํหนา้ที*
ตรวจสอบ แจง้เตือน พร้อมทั.งบนัทึกปริมาณการใช้งานและการสูญเสียของคู่สายลงระบบฐานขอ้มูล
โดยอตัโนมติั ระบบสามารถสร้างรายงานความสามารถในการให้บริการระบบเครือข่ายสื*อสารขอ้มูล 
รวมถึงแสดงกราฟเปรียบเทียบปริมาณการใชง้านในแต่ละเดือนของผูใ้ห้บริการรายต่างๆ  กราฟแสดง
ขอ้มูลการสูญเสียของคู่สายในแต่ละหน่วยงาน  กราฟแสดงสาเหตุการเสียของคู่สาย เพื*อเป็นขอ้มูล
สําหรับผูดู้แลเครือข่าย ผูบ้ริหารทาํให้สามารถวางแผนและจดัการบริหารทรัพยากรระบบเครือข่ายได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ*งขึ.น  การมีระบบที*สามารถตรวจสอบและ จดัการระบบเครือข่ายที*ดี สามารถ
ช่วยให้แกไ้ขปัญหา การวางแผนเป็นไปไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว ระบบตรวจสอบเครือข่ายสื*อสาร
ขอ้มูลสําหรับอุปกรณ์เฟรดที*ได้พฒันาขึ.น ได้ใช้กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบในรูปแบบของ
โปรแกรมเชิงวตัถุ  โดยใชภ้าษายเูอ็มเอล ( Unified Modeling Language : UML ) ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบและพฒันาโปรแกรมขึ.นมาดว้ยภาษาจาวา ในการใช้งานระบบจะใช้งานผ่านเครือข่าย
อินทราเน็ตในรูปแบบของเวบ็แอพพลิเคชนั และโปรแกรมจะทาํงานแบบตลอดเวลา  ( real-time) 
 
 


