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ภาคผนวกที่ 6 ผังแสดงอุปกรณที่ศูนยเครือขาย       404 
ภาคผนวกที่ 7 คุณลักษณะจําเพาะของ Optical fiber ที่จะใชในโครงการ      405 
ภาคผนวกที่ 8 คุณลักษณะจําเพาะของ UTP cable ที่จะใชในโครงการ       406 
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Internet Server 407 
งานจัดหาระบบคอมพิวเตอรแมขายอินเทอรเน็ต โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  

กรมสามัญศึกษา       407 
ความตองการ        407 
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ขอกําหนดทั่วไป       410 
คุณสมบัติจําเพาะของเครื่อง Internet Server       411 
คุณสมบัติจําเพาะของ Remote Access และ WAN Interface       414 
การฝกอบรม       415 
แผนผังของระบบ       416 
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หนังสือ สรางอินเทอรเน็ตเซิรฟเวอรดวย Linux เลมนี้ไมเปนตําราสอนวิชา "ระบบปฏิบัติการ" 
แตเปรียบเสมือนตําราทําอาหาร สําหรับผูที่สนใจจะทําใหเคร่ืองคอมพิวเตอรของทาน กลายเปน
อินเทอรเน็ตเซิรฟเวอรดวยตนเอง  ตําราอาหารเลมนี้ มีสูตรปรุงรสตํารับตางๆ หลายชนิด ท่ีจะ
ชวยทําใหระบบคอมพิวเตอรของผูอาน ทํางานไดหลายดานพรอมๆ กันตามที่ตองการ หากได
ลองใชดูแลว ก็จะพบวาสามารถใชงานไดจริงอยางมีประสิทธิภาพ  สวนความจริงที่วา เมื่อทาน
ชํานาญกับระบบ ลีนุกซ (Linux) นี้แลว ทานก็มีขีดความสามารถที่จะเขาใจระบบยูนิกซอ่ืนไดอีก
จํานวนมาก นั้นถือวาเปนผลพลอยไดที่นาพอใจ  เน่ืองจากระบบลีนุกซไดรับการพัฒนาขึ้นมา
อยางดี มีระบบรักษาคุณภาพ คอมพิวเตอรที่ใชลีนุกซเปนระบบปฏิบัติการไดรับการยอมรับ ถูก
นําไปใชงานจริงทั่วโลกตั้งแตคอมพิวเตอรแบบพกพา  จนกระทั่งระบบคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง  
ผลที่คาดวาจะไดก็คือ ตําราอาหารที่อยูในมือของทานในขณะนี้ แทที่จริงแลวสามารถนําไปใชงาน
จริงได จะลองเปดเปน "ภัตตาคาร" ข้ึนมาบริการคนทั่วโลกก็ยอมได 

ลีนุกซคงจะถือไดวาเปนระบบของ คนรุนใหม เติบโตมาคูกับ เครือขายอินเทอรเน็ต ไดรับ
การพัฒนาขึ้นมาโดยนักศึกษาในยุคอินเทอรเน็ต เผยแพรและเติบโตผานอินเทอรเน็ตมาเปน
เวลานาน ตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2534 จนเปนที่รูจักกันแพรหลาย  ถึงขนาดที่วา แมสินคา
เชิงพาณิชย เชน Netscape Communicator เอง เดิมเปนความลับทางธุรกิจ แตตอมาเจาของ 
ตัดสินใจใหมีการเผยแพรโปรแกรมตนฉบับ (Source Code) ท่ีเรียกวา Mozilla ออกทางอินเทอร–
เน็ตเมื่อป พ.ศ. 2541 จะเรียกวาเปนการเอาอยางลีนุกซก็ได  กระบวนการรวมพัฒนาซอฟตแวร
โดยคนกลุมมากเปนกระบวนการที่มีพลัง และ เปนการใชอินเทอรเน็ตเพื่อสังคมโลกสวนรวม 
โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนเชิงพาณิชย  สิ่งท่ีไดรับก็คือ มาตรฐานใหมๆ ที่เปนระบบเปด ได
ซอฟตแวรฟรีที่มีคุณภาพสูง และซอฟตแวรที่มีการใหบริการหลังการขาย แตราคาถูกมาก เพราะ
เปนการนําซอฟตแวรฟรีไปบรรจุขาย พรอมเพ่ิมคุณคาและบริการตางๆ อีกมากมาย  โปรแกรม 
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Linux-SIS (SIS = School Internet Server) ของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรก็
นับวาเปนการนําลีนุกซมาเพิ่มคุณคาและบรรจุหอใหมใหใชงานไดงายชนิดหนึ่งเชนเดียวกัน 

ปจจัยที่ทําใหระบบปฏิบัติการมีความสามารถสูง ทํางานไดหลายงานพรอมกัน และติดตอ
กับเครือขายคอมพิวเตอรความเร็วสูงไดดีก็คือ ความเร็วของเคร่ืองคอมพิวเตอร (processor 
speed) นั่นเอง เร่ืองนี้คงตองยกใหเปนผลของวิวัฒนาการดานไมโครอิเล็กทรอนิกสที่ทําใหเคร่ือง
คอมพิวเตอรราคาถูกลงทุกวัน 

ป พ.ศ. 2542 นับเปนปท่ีคอมพิวเตอรแบบอิเล็กทรอนิกสมีอายุครบ 53 ป หากจะนับวา
คอมพิวเตอรอัตโนมัติเคร่ืองแรกของโลกที่มีชื่อเรียกวา เอไนแอก (ENIAC) ไดรับการสรางขึ้นมา
จนประสบความสําเร็จ ในวันวาเลนไทน ป ค.ศ. 1946  ENIAC จัดวาเปนเคร่ืองท่ีมีโครงสรางการ
ทํางานแบบของ ฟอน นอยมาน (John von Neumann)  กลาวคือ เปนระบบอิเล็กทรอนิกสที่เก็บ
ท้ังคําส่ังและขอมูลไวดวยกันในหนวยความจํา  ดังน้ัน การทํางานของคอมพิวเตอรโดยปฏิบัติตาม
รายการคําสั่ง (โปรแกรม) และเก็บหรือเรียกผลการคํานวณ (ขอมูล) จากหนวยความจําประเภท
เดียวกัน  จากปน้ันเปนตนมา หลายอยางเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก เชน ความเร็ว ราคา ความจุ
ของขอมูลในคอมพิวเตอรยุคปจจุบัน หากจะเทียบกัน คงจะยิ่งกวาฟากับดิน  แตยังมีสองประการ
ท่ีแทบจะคงเดิม ซึ่งผมคงตองกลาวถึง 

ประการแรก คอมพิวเตอรยุคปจจุบันท้ังหมดยังคงใชสถาปตยกรรมของ ฟอน นอยมาน 
เชนเดิม คือเก็บขอมูลและคําสั่งไวในความจําเดียวกัน ยังหาวิธีท่ีดีกวานี้ไมได  ประการท่ีสองก็คือ 
การคิดเลขท่ีใชบันทึกวันที่และเวลา โปรแกรมเมอรสมัยใหมยังคงชอบยอเลขป ค.ศ. เปนสองหลัก 
จนเกิดปญหาคาโลกอยูจนทุกวันนี้ ท้ังๆ ที่มีเวลามาหลายสิบป ที่จะแกไขนิสัยการเขียนโปรแกรม
ใหถูกตอง ท้ังๆ ที่ราคาของหนวยความจําต่ําลงกวาเดิมเปนแสนเทาตัว เมื่อเทียบกับหาสิบปกอน 
พนป ค.ศ. 1999 นี้ไป โลกคงเปลี่ยนไปมาก 

หากจะใหวัดความกาวหนาของเคร่ืองคอมพิวเตอร  ตัวอยางที่ชัดที่สุดและยังเปนจริงอยูก็
คือ กฎของมอร (Moore's Law) ท่ีบอกวา ไมโครโพรเซสเซอร จะมีทรานซิสเตอรเพ่ิมขึ้นเปนสอง
เทาทุกๆ 18 เดือน หากจะแปลความหมายก็คือ คอมพิวเตอรจะทํางานเกงข้ึนสองเทาทุกๆ 18 
เดือน โดยจะคงขนาดเทาเดิม ส่ิงนี้นับวาเปนความจริงมาตลอด นับต้ังแตป พ.ศ. 2511 (1968)  
ท่ี บอบ นอยส  กอรดอนมอร  และ แอนดี้ โกรฟ รวมกันกอต้ังบริษัทอินเทล คอรปอเรชัน  เพ่ือ 
สรางเครื่องคอมพิวเตอรท้ังระบบลงบนแผนซิลิกอน  แมกอรดอนมอรเองก็รูสึกประหลาดใจที่สูตร
ของเขาเปนเชนนั้นอยูไดนาน  เขาสารภาพวาอาจจะเปนเพราะบริษัทสรางวงจรคอมพิวเตอรกลัว
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จะสูญเสียความเปนผูนํา ตางจึงลงทุนดานวิจัย พัฒนาและมีนวตกรรมกันขนานใหญ เพ่ือสรางวงจร
อิเล็กทรอนิกสใหมีความสามารถที่ตรงตามคํานายของมอร 

ถาจะยกตัวอยางใหชัดกวานี้ ก็คือ เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบสมุดบันทึกท่ีเราสามารถซื้อใช
สวนตัวและพกพาไปไดทุกที่นั้น จริงๆ แลว มีขีดความสามารถเทากับเคร่ืองคอมพิวเตอรสมัยป 
ค.ศ.1946 ท้ังโลกรวมกัน 

คอมพิวเตอรจะใชงานไดดี ตองใชงานงาย ผูใชไมตองเรียนมาก และมีประสิทธิภาพสูง สิ่ง
ท่ีทําใหคอมพิวเตอรยุคใหมมีประโยชนกับเรามากก็คือ ระบบปฏิบัติงาน (Operating System) ซึ่ง
เปรียบเสมือนแผงควบคุมการขับรถที่ชวยใหเราส่ังการเครื่องคอมพิวเตอรไดงาย มองเห็นสถาน–
ภาพตางๆ ไดดี และเราสามารถเรียกโปรแกรมหลายๆ โปรแกรมมาชวยงานได  บอยคร้ังท่ีเราใช
ชีวิตของเราติดตอกับสวนปฏิบัติการมากกวาการใชงานจริง 

ผมยังจําเหตุการณเมื่อคร้ังตองใชเคร่ืองมินิคอมพิวเตอร เมื่อประมาณป พ.ศ. 2516 (ค.ศ. 
1973) ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการที่เก็บไวในเทปกระดาษเจาะรู (paper tape) ทุกคร้ังที่เปดไฟใชงาน 
ผมตองโยกสวิตชท่ีหนาปดของเคร่ือง PDP-8 จํานวน 12 สวิตชข้ึนลงเปนคําส่ังเขาไปประมาณ 15 
รอบ จากนั้น เคร่ืองจึงสามารถอานเทปกระดาษและเริ่มทํางานได  การโยกสวิตชหนาปดตอนนั้น
เปนแคการปอนคําสั่งวิธีเร่ิมอานเทปกระดาษ ซึ่งเปนโปรแกรมควบคุมระบบขนาดประมาณ 800 
เวิรด (เครื่อง PDP-8 คิดขนาดขอมูลเปนเวิรด เวิรดละ 12 บิต กอนจะมีคําวาไบตอยางใน
ปจจุบัน) หลังจากท่ีโหลดโปรแกรมควบคุมเขาไปแลว การใชเคร่ืองก็สบายขึ้น เพราะผมสั่งงาน
ตางๆ ผานเครื่องโทรพิมพ (teletype) และเก็บขอมูลผานมวนเทปแมเหล็กไดอยางสบายมาก และ
ยังแถมเขียนคําส่ังเปนภาษาระดับสูงได  โปรแกรมควบคุมระบบท่ีเราโหลดเขาไปนี้ คือ
แนวความคิดของ ระบบปฏิบัติการ ในปจจุบัน  แนละ คอมพิวเตอรในยุคปจจุบันมีสิ่งที่เรียกวา 
read-only memory เอาไวสั่งคอมพิวเตอรตอนเร่ิมตนเปดเคร่ือง ชีวิตของพวกเราทุกคนสบายขึ้น
มาก เพราะไมตองมีใครตองมาโยกสวิตชเปนรอยๆ คร้ังอีกตอไปกอนเร่ิม บูต เคร่ืองให
คอมพิวเตอรทํางาน 

คอมพิวเตอรทุกขนาด ไมวาจะเปนซูเปอรคอมพิวเตอร เมนเฟรมขนาดรอยลานบาท หรือ 
แมกระทั่งไมโครคอมพิวเตอร หรือเคร่ืองบันทึกขอมูลสวนตัวแบบพกพา (personal organizers) 
ตางตองอาศัย ระบบปฏิบัติการ (Operating System หรือ โอเอส) ทั้งสิ้น ตางกันก็ตรงที่วาของใคร
จะสลับซับซอนกวากันเทาน้ัน แตหนาที่พ้ืนฐานก็เหมือนกัน คือบริการผูใชเร่ืองการใชอุปกรณรอบ
ขาง การใชหนวยความจํา การสื่อสารขอมูล การแบงแยกงานหลายงานในหนวยความจําไมให
สับสน และการควบคุมโปรแกรมสวนตางๆ ใหประสานงานกันอยางถูกตอง 
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ระบบปฏิบัติการยูนิกซถูกเขียนข้ึนเปนคร้ังแรก โดย เคน ทอมปสัน และเดนิส ริตชี แหง
เบลแลปส (เปนของ AT&T ในสมัยนั้น) ในป พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) เพ่ือสําหรับใชงานกับเคร่ือง
มินิคอมพิวเตอรรุน PDP-7 เปนการสวนตัว และเพื่อแจกแกเพ่ือนฝูงและผูรวมงาน  เขาสรางให
ยูนิกซเปนระบบที่สั่งการงาย เต็มไปดวยโปรแกรมใชงานเล็กๆ ที่ทํางานเกงเพียงเร่ืองเดียว แต
นํามาประกอบกันเปนชุดของโปรแกรมที่ทํางานใหญได  เพราะระบบยูนิกซอํานวยความสะดวกแก
ผูใชในการนําโปรแกรมเล็กๆ หลายๆ โปรแกรมมาทํางานรวมกัน และใชขอมูลรวมกันได  ดวย
ความเรียบงายที่วานี้เอง โปรแกรมใชงานกับยูนิกซจึงมีเพ่ิมเติมขึ้นมามากมาย 

เนื่องจากเบลแลปสไมไดประกอบธุรกิจคอมพิวเตอร บริษัทจึงเผยแพร Source Code 
ใหแกมหาวิทยาลัยหลายแหงในราคาต่ํามาก  ทําใหยูนิกซเปนรากฐานสําคัญที่ทําใหเกิด
พัฒนาการใหมๆ ท่ียอดเยี่ยม จากผูรวมพัฒนาหลายพันคน ออกมาสูโลกมากมาย  ในทศวรรษ 
1970 เรียกไดวามียูนิกซแบบตางๆ ออกมามากมาย และหลายรุน กาวสูเสนทางอุตสาหกรรมอยาง
เต็มตัว เชน BSD, System V, HP-UX, AIX, SunOS, Solaris, Ultrix, Coherent, Mach  ระบบ
เหลานี้ มักจะใชงานกันในเคร่ืองที่เรียกวา สถานีงานวิศวกรรม (Engineering Workstation) พูด
งายๆ ก็คือ คอมพิวเตอรต้ังโตะราคาชุดละเปนลานบาท สําหรับวิศวกรที่ทํางานออกแบบสําคัญท่ี
คุมการลงทุนระบบแพงๆ เทานั้น 

ในจํานวนนั้น มีบางระบบ กลายเปนตนแบบของการเขียนตําราและชุดทดลองปฏิบัติการ 
วิชา "ระบบปฏิบัติการ" เชน Minix เปนตน และ Minix นี่เองที่เปนตนตอของการกาวมาเปน Linux 
ในเวลาตอมา ระบบเพ่ือการศึกษาเปนระบบยอสวนมาจากระบบราคาแพงที่ทํางานในสถานีงานฯ 
แตใชทดสอบกับไมโครคอมพิวเตอรราคาต่ําๆ ได 

ในชวงประมาณป พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 1974)  บริษัท MITS ไดสรางเครื่องไมโครคอมพิวเตอร
เอนกประสงค ชื่อ อัลแทร 8800 โดยใชไมโครโพรเซสเซอร 8080 ของอินเทล ออกจําหนายพรอม
หนวยความจํา 256 ไบต ในราคา 495 เหรียญสหรัฐ (395 เหรียญสําหรับชุดประกอบเอง)   ราคา
น้ีไมมีคียบอรดหรือจอภาพ ผูใชตองปอนโปรแกรมทางสวิตชท่ีหนาปด คอมพิวเตอรเคร่ืองนี้ ได
ข้ึนหนาปกของวารสาร Popular Electronics ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975)  และถือ
วาเปนคอมพิวเตอรสวนบุคคลเคร่ืองแรก  ประมาณเดือนเมษายน พ.ศ. 2518 บิล เกตส และพอล 
แอลเลนรวมกันกอต้ังบริษัทไมโครซอฟตข้ึนมา เพ่ือขายซอฟตแวรแปลภาษาเบสิกสําหรับใชกับ
เคร่ืองอัลแทร ทําใหไมโครคอมพิวเตอรดังกลาว สามารถทํางานกับภาษาโปรแกรมระดับสูงไดเปน
คร้ังแรก 
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สวนเคร่ืองที่เรียกวาเปนรุนที่ประสบความสําเร็จอยางกวางขวางจริงๆ คือเคร่ือง IMSAI 8080 
ซ่ึงมีองคประกอบพรอมมูล นับต้ังแตฟลอปปดิสกขนาด 8 นิ้ว (256KB) พอรต RS-232C สําหรับ
เชื่อมตอกับโทรพิมพหรือจอเทอรมินัล และไบออส (BIOS) ท่ีอยูใน ROM ทํางานไดโดยไมตอง
โหลดโปรแกรมทางสวิตชหนาปด CPU เปนรุน 8080A ความเร็ว 2 MHz 4KB RAM  บัสเชื่อมตอ
ภายในแบบ S-100 ขนาด 22 สล็อต  คอมพิวเตอรรุนน้ีประสบความสําเร็จมากเพราะมี
ระบบปฏิบัติการที่ดี ชื่อ CP/M (Control Program/Monitor ซ่ึงตอมาเปล่ียนชื่อเปน Control 
Program for Microcomputer) เขียนโดย ดร.แกร่ี คิลดอล ต้ังแตเขาทํางานท่ีอินเทล  CP/M 
เลียนแบบมาจากระบบใหญ แตทํางานกับ 8080 ไดโดยใชหนวยความจําต่ํากวา 4 KB คําสั่งสวน
ใหญอยูนอกโอเอส เปนโปรแกรมประเภท .COM  ดังที่เราเห็นกันทั่วไปในระบบ MS-DOS จนทุก
วันนี้  ซึ่ง MS-DOS เองก็ถือวาเปนการพัฒนาตอเนื่องจาก CP/M โดยการใชหลักการที่เหมือนกัน 
คือการให OS มี Application Programming Interface (API) ท่ีใชงานงายตอการพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต 

จากการที่มีไมโครคอมพิวเตอรนี่เอง นักเรียนนักศึกษาดานคอมพิวเตอรในประเทศไทยเริ่ม
ไดมีโอกาสสัมผัสและเจาะลึกเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการกันอยางแพรหลายจริงๆ ก็ในชวงประมาณป 
พ.ศ. 2519 ซึ่งเปนยุคที่มีไมโครคอมพิวเตอรแบบประหยัดออกมาจําหนายในราคาที่ถูกมาก เคร่ือง
ประเภท IMSAI หรือรุนอ่ืนๆ ที่ออกตามกันมาโดยอาศัยบัสแบบ S-100 ถือวาเปนกุญแจสําคัญท่ี
ทําใหคนไทยไดเรียนรูศาสตรแหงคอมพิวเตอรไดอยางลึกซ้ึงมากขึ้น 

ในปนั้นเอง สตีฟ วอสเนียก และสตีฟ จอบส ไดสรางเคร่ืองคอมพิวเตอรรุนเล็ก กระทัดรัด
และเกงกวาเดิมมากออกมา เรียกชื่อวา แอปเปลทู (Apple II) เร่ิมวางตลาดในป พ.ศ. 2520 โดย 
มี ROM ขนาด 16 KB  RAM ขนาด  4 KB พรอมแปนพิมพและจอภาพสี ตอกับเทปบันทึกเสียง
เพื่อบันทึกขอมูลท้ังชุดในราคา 1,300 เหรียญ สามารถทํายอดขายไดถึง 7 ลานเหรียญในปแรก  
ระบบปฏิบัติการของแอปเปลอยูใน ROM และเพียงเพ่ิมเงินอีกเล็กนอย ผูใชสามารถเพ่ิม ROM 
ของตัวแปลภาษาเบสิกมาใชไดทันที  

เคร่ืองอัลแทร IMSAI แอปเปล ในระยะตนๆ จัดไดวายังไมมีโอกาสไดใชระบบปฏิบัติการ
แบบยูนิกซ เพราะ CP/M และไมโครซอฟตเบสิกเปนซอฟตแวรยอดนิยมท่ีใชไดดี แมจะเปนระบบ
ท่ีทํางานไดคร้ังละโปรแกรมเทานั้น (ตางกับยูนิกซ ซึ่งเปนระบบที่รันไดหลายโปรแกรมพรอมกัน
และใชพรอมกันไดหลายคน)  ตอมา มีเวิรดโพรเซสเซอรออกมารวมวงอีกรายการหนึ่ง (เชน เวิรด
สตาร) การใชไมโครคอมพิวเตอรเพื่องานธุรกิจกําลังเร่ิมตนไดดี ท่ีจัดวาเปนสุดยอดของยุคป ค.ศ. 
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1970 คงจะไดแก โปรแกรมแผนงานเพื่อการคํานวณ (Electronic Spreadsheet) ที่ชื่อวา วิสิแคลค 
(Visicalc) ตามดวยระบบบริหารฐานขอมูล dBASE-II 

ในเวลาเดียวกัน การพัฒนาดานไมโครโพรเซสเซอรไดกาวเขาสูยุค 16 บิต และ 32 บิต ทํา
ใหหนวยประมวลผลกลางเกงข้ึน หนวยความจําราคาถูกลง และเร่ิมมีฮารดดิสกราคาไมแพงออกมา
สูทองตลาด ผานทางระบบคอมพิวเตอรยอดนิยมสองตระกูล คือ ไอบีเอ็มพีซี และเทียบเทา (กลุม
น้ีใช CPU ของอินเทลตระกูล x86 คูกับระบบปฏิบัติการ MS-DOS ของไมโครซอฟต) กับตระกูล
แอปเปลแมคอินทอช (ใช CPU ของมอโตโรลา รุน 68000)  ตลอดชวงเวลาในทศวรรษ 1980 และ 
1990 เปนยุคทองของผูใช เพราะมีคอมพิวเตอรรุนใหมที่เร็วข้ึนแตราคาถูกลงออกมาสูทองตลาด
ตลอดเวลา แตไมเคยมีใครบนวาคอมพิวเตอรเร็วเกินไป หรือมีหนวยความจําเหลือใช 

ท่ีเปนเชนนั้นก็เพราะวาวิวัฒนาการทางซอฟตแวรก็มีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางมาก มีการ
คิดคนระบบ Graphical User Interface (GUI) และเร่ิมใสความบันเทิงเขาสูคอมพิวเตอรต้ังโตะ
นับต้ังแตการเพ่ิมการดเสียง เคร่ืองเลนแผน CD เพ่ิมขีดความสามารถของจอภาพและการด
แสดงผลใหทํางานกับสีมากขึ้น มีความคมชัด (resolution) มากขึ้น แสดงผลเปนสีธรรมชาติหรือ
สามมิติมากขึ้น เพียงพอที่จะทําใหซีพียูรุนใหมความเร็วสูงเปนที่แพรหลายโดยไมตองชี้แจง
เหตุผลหรือความจําเปน ในปจจุบัน ผูที่มีความตองการใชเคร่ืองที่มีสมรรถนะสูงสุดไมใชผูนั่ง
ทํางานธุรกิจผานคอมพิวเตอร แตกลับกลายเปนนักเรียน นักศึกษารุนหนุมสาวที่ใชประโยชนจาก 
3D interactive computer graphics และ multimedia นั่นเอง พลังท่ีใชในการแสดงผลเปนภาพสาม
มิติ สีธรรมชาติ และเคล่ือนไหวดวยความเร็วสูง เปนพลังการคํานวณท่ีสูงกวาเคร่ือง ENIAC เมื่อ 
53 ปกอนหลายพันเทา 

การเฝาใฝหาระบบปฏิบัติการท่ีเกงกวา MS-DOS มีมานานแลว และบริษัทที่ประสบ
ความสําเร็จสูงสุดในเกมนี้ก็คือ ไมโครซอฟตนั่นเอง จากการที่ไมเคยมีตลาดดาน GUI เลยในยุค
ตน ปค.ศ. 1980 ซ่ึงถือวา GUI ตองเปนแมคอินทอชเทาน้ัน  ไมโครซอฟตกลายเปนบริษัทท่ี
ควบคุม desktop กวา 85% ของทั่วโลกในปน้ี  ที่เปนเชนนี้สวนหนึ่งคงจะเนื่องมาจากการตัดสินใจ
ท่ีผิดพลาดของแอปเปล ที่ไมปลอยใหระบบ MacOS ทํางานกับคอมพิวเตอรตระกูลอินเทลบาง แต
กลับไปลงทุนกับ CPU ตระกูล PowerPC อยางไรก็ตาม ทั่วโลกไดรับความพึงพอใจกับการมี GUI 
มาใชงานกับพีซีต้ังโตะและเคร่ืองพกพาจากไมโครซอฟตวินโดวส นับต้ังแตรุน 3.1 ที่เปนการตอ
เติมการทํางานของ MS-DOS และตอมาเปน วินโดวส 95 จนถึงรุนลาสุด วินโดวส 98 ควบคูกับ
โปรแกรมใชงานยอดนิยมอื่นๆ นอกเหนือจากโอเอสที่ผลิตโดยไมโครซอฟต 
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จากการที่คอมพิวเตอรสวนบุคคลมีพลังความสามารถสูงข้ึนมากนี่เอง ประกอบกับการท่ี
คอมพิวเตอรของนักพัฒนาซอฟตแวรจํานวนมากเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ตอยางสะดวก ทําให
นักวิทยาการคอมพิวเตอรจํานวนมาก เกิดความเลื่อมใสและมีศรัทธาในการใชงานกับระบบท่ีตนเอง
เห็นวาเปน ระบบเปด คําวา เปด ในที่นี้ หมายถึงเปดทุกอยาง นับต้ังแตสเปกการทํางานท่ีเปน
มาตรฐานที่ทุกคนนํามาใชได มีผูทําสินคาออกมาทํางานรวมกันไดทุกยี่หอ และทายสุด คือเปด
แมกระท่ังใหดูโปรแกรมตนฉบับไดดวย ซึ่งอันหลังสุดนี่ปกติหากทําเปนการคา ก็จะไมมีผูใดเปด
ความลับทางการคาใหดู  ประโยชนของการเปนระบบเปด คือ ชวยใหพวกเราสามารถศึกษาอยาง
ถองแทได และท่ีสําคัญสําหรับประเทศไทยก็คือ สามารถนํามาศึกษาไดฟรีครับ ลําพังแคการลงทุน
ซ้ือฮารดแวรเขาโรงเรียน หรือเขามหาวิทยาลัยก็เปนการลงทุนท่ีสูงอยูแลว หากลดคาใชจายสวน
ซอฟตแวรแพงๆ นี้ไดโดยไมใชซอฟตแวรผิดกฎหมายก็จะเปนสิ่งดี  ดังน้ันจึงอาจเรียกไดวา ระบบ
เปดเปนส่ิงท่ีมาคูกับการเรียนการสอนในชั้นมัธยมปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  ลีนุกซ ก็
เชนกัน ถือไดวาเปนตํานานโลกแหงระบบเปดเชนกัน (โปรดอานรายละเอียดในบทที่ 6 ความ
เปนมาของลีนุกซ) 

หองปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอรของเนคเทค เร่ิมดาวนโหลดลีนุกซจากอินเทอรเน็ต
มาใชงานตั้งแตรุน 0.9 กวาๆ  ในป พ.ศ. 2536 (1993) โดยนํามาใชงานกับเคร่ืองรุน 486 เปน 
อินเทอรเน็ตเซิรฟเวอรราคาประหยัด และทําหนาท่ีแทนอุปกรณเลือกเสนทาง (Router) สําหรับ
หนวยงานที่ประสงคจะเช่ือมตออินเทอรเน็ตแบบองคกร แตขาดทุนทรัพยที่จะลงทุนอุปกรณ
เซิรฟเวอรระดับเคร่ืองซันและติดตั้ง router ซึ่งในชวงนั้นก็มีแตของซิสโก ความประหยัดที่เกิด 
ข้ึนก็ประมาณจุดละหาแสนบาท  แตทั้งนี้ตองแลกกับการทํางานหนัก ผูดูแลระบบตองหัดเรียนวิธี 
การดูแลเซิรฟเวอรและตองเรียนคําส่ังยูนิกซกันพอควร  จึงจะดูแลระบบได  ต้ังแตป พ.ศ. 2536 
เปนตนมา เนคเทคไดเผยแพรสําเนาของลีนุกซไปนับคร้ังไมถวน  หลายทานยกเครื่องมาโหลดกัน
ท่ีเนคเทคกันเลย 

จากนั้น นักวิจัยในหองปฏิบัติการก็เร่ิมพัฒนาซอฟตแวรตางๆ ข้ึน เพื่อชวยในการลดเวลา
ท่ีใชในการฝกอบรมผูดูแลระบบอินเทอรเน็ตเซิรฟเวอร และชวยใหการทํางานของผูดูแลระบบดีขึ้น 
ผลงานในระยะเวลาสามปท่ีผานมาก็คือ ชุดซอฟตแวรระบบอินเทอรเน็ตเซิรฟเวอร ซึ่งรวบรวม
ซอฟตแวรที่จําเปนในการสรางระบบอินเทอรเน็ตเซิรฟเวอร และซอฟตแวรควบคุมผาน World-
Wide Web ที่เราเรียกชื่อวา “Web Admin Tools” ซึ่งเรียนงาย ใชงาย ไมตองทองชื่อไฟลและ 
ไดเรกทอรีของ UNIX จํานวนมาก เพราะโปรแกรมชวยตรวจสอบความถูกตองของการทํางานโดย
อัตโนมัติ แถมผลิตรายงานใหดูผานจอ Web ไดทันที เราเรียกชื่อระบบซอฟตแวรท้ังระบบวา 



คํานิยม   25 

Linux-SIS และเร่ิมเผยแพรรุนที่ 2 ทางแผนซีดีรอมดวย  สวนหนังสือที่ทานกําลังอานอยูนี้ จะให
คําแนะนําการใช Linux-SIS รุนท่ี 3 

จากประสบการณการใหคําแนะนําแกผูใชอินเทอรเน็ตเซิรฟเวอร และการนําลีนุกซมาใช
เองในกิจกรรมตางๆ เราพบวาเปนส่ิงจําเปนที่ควรจะรวบรวมประเด็นที่เปนความรูท่ัวไปในการ
ติดตั้งและดูแลอินเทอรเน็ตเซิรฟเวอรเปนรูปเลม และเผยแพรพรอมกับซอฟตแวรรุนใหมใหเปน
ผลสําเร็จ  นอกจากนั้น ไดพยายามรวบรวมเกร็ดความรูท่ัวไปที่เปนประโยชนกับผูที่ตองติดตั้ง
อิน–เทอรเน็ตเซิรฟเวอรใดๆ  ไมจําเปนตองเปนลีนุกซก็ได (เชน บทท่ี 1- 4)  ต้ังแตบทที่ 8 เปน
ตนไป ทานก็จะเร่ิมเขาถึงระบบยูนิกซผานทางคําอธิบายท่ีทานสามารถทดลองไดเองกับพีซีของ
ทานโดยใชลีนุกซ  ในบทที่ 15 ผูเขียนไดแนะนําการใชลีนุกซเชื่อมตอเขากับเครือขายคอมพิวเตอร
เพื่อโรงเรียนไทย โดยผานเลขหมายพระราชทาน "1509" และการใชลีนุกซทําหนาที่เปน
เซิรฟเวอรประจําโรงเรียนหรือสํานักงานและอยูในบทท่ี 16 

คําแนะนําตางๆ ที่เกี่ยวกับการเปดเซิรฟเวอรชนิดตางๆ บนลีนุกซอยูในบทท่ี 21-30 โดย
เร่ิมจาก WWW Server, Proxy/Cache Server, Name (DNS) Server, Mail Server, Radius 
Server, Database SQL Server, DHCP Server ฯลฯ  ซึ่งบทความในกลุมนี้คงถือไดวาเปนหัวใจ
ของการติดตั้งบริการตางๆ ที่เซิรฟเวอรของทาน  อยางไรก็ดี ในการบริหารจัดการระบบที่ดี ทาน
ยังจะตองอาศัยเคร่ืองมือสนับสนุนตางๆ อีกมาก เซิรฟเวอรของทานจึงจะมีสุขภาพดีอยางสม่ําเสมอ  
คณะผูเขียนจึงไดนําเสนอเคร่ืองมือชวยงานตางๆ เพ่ิมเติม ในบทท่ี 31-35  นับต้ังแตการสราง 
รายงานวัดสภาพการจราจรในเครือขาย  การบริการระบบ การเจาะประเด็นปญหาของระบบ 

เมื่อทานอานไปถึงจุดนี้แลว ก็คงจะเกิดความมั่นใจในการจัดตั้งเซิรฟเวอรข้ึนใชเองไดแนนอน 
และคงจะไมเปนปญหาใดๆ นัก ถาเปนการใชกันในเครือขายอิสระ หรือเครือขายในองคกร แตถา
เปนการเชื่อมกับอินเทอรเน็ตโลก ทานอาจจะตองแวะฟงคําแนะนําที่เกี่ยวของกับการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ (บทที่ 36-42) และเร่ิมกําหนดนโยบายการใชระบบในองคกรของทาน  หลายสิ่ง
หลายอยางที่ในบทกอนๆ บอกวาทําได ทานก็อาจจะไมเปดบริการ ดวยเหตุผลดานความปลอดภัย 

เพื่อใหหนังสือเลมนี้สมบูรณ คณะผูเขียนไดนําเสนอเร่ือง การสราง Web Page อยางงาย 
ในบทที่ 43 พรอมกับขอแนะนําอันมีคา ในบทที่ 44 ที่เกี่ยวของกับการเขียน HTML รวมถึง 
การใชเคร่ืองหมายวรรคตอนตางๆ ใหถูกตองตามหลักภาษาไทยและสากล ขอแนะนําในบทนี้ เปน
บทความที่ไดยอมาจากเอกสารที่ทางเนคเทคใชในการแนะแนวคณะผูพัฒนาขอมูลในเครือขาย
กาญจนาภิเษก ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ที่แอดเดรส
http://kanchanapisek.or.th) 



26   สรางอินเทอรเน็ตเซิรฟเวอรดวย Linux  

ในบทที่ 45 เปนการเกร่ินถึงลีนุกซในการใชงานแบบตั้งโตะ กลาวคือ มี Graphical User 
Interface ของตนเอง  ซึ่งในวงการยูนิกซ ไดยึดถือเอาระบบ X-Window เปนมาตรฐานมาชานาน
แลว เปนที่คาดกันวา จะมีการนําลีนุกซมาใชงานเปน client กันมากขึ้นเร่ือยๆ หากไดมีการพัฒนา
ระบบภาษาไทยบน X-Window กันจนถึงขั้นใชการได พรอมทั้งมีโปรแกรมใชงานยอดนิยมใน
สํานักงาน เชน งานพิมพเอกสาร สเปรดชีต และการฉายภาพเพื่อนําเสนอผลงาน วิวัฒนาการ
ตางๆ เหลานี้อาจจะเกิดขึ้นในเวลาอันไมชา 

สําหรับบทที่ 46-47 เปนการนําเสนอตัวอยางการเขียนสเปกของอินเทอรเน็ตเซิรฟเวอรและ
การวาจางเดินสายเคเบิลใยแกวนําแสง เพื่อสราง Campus Network ในระดับโรงเรียนขนาดใหญ  
ตัวอยางท่ีนําเสนอเปนตัวอยางจริงท่ีใชเมื่อป พ.ศ. 2540 ซึ่งไมไดกําหนดวาเซิรฟเวอรตองเปนย่ีหอ
อะไร แตบอกวาตองทําอะไรไดบาง และมีสมรรถนะเทาใด (โดยไมตองระบุวาตองเปน CPU รุนใด 
ใช clock ความเร็วเทาใด)  การจัดหาคร้ังนั้นเปนไปดวยดี และสามารถตรวจรับไดงาย เพราะผูขาย
ทราบดีวาตองตรวจความสามารถที่ไหนบาง  

คณะผูเขียนไดใชความวิริยะอุตสาหะเปนอยางมาก ท่ีจะพัฒนาซอฟตแวร SIS ออกมาให
ใชงานไดจริง ทั้งนี้เราไดทําเอกสารประกอบการใชงานเปนแฟมอิเล็กทรอนิกส เผยแพรพรอมแผน
ซีดีของรุนที่สอง  และทดลองเผยแพรออกมาจนเปนเวลาครบหนึ่งปแลว ในระหวางน้ัน ไดอาศัย
ประสบการณและคําแนะนําจากผูใช มาพัฒนาตอเปน SIS รุนที่สาม และไดสนับสนุนการเผยแพร
แผนซีดีรุนใหมโดยการจัดทําหนังสือเลมนี้ข้ึนเผยแพร พรอมแผนซีดีท่ีจําเปนตอการทํางาน  โดย
คณะผูเขียนท้ังหมดประกอบดวย  นางสาวศิริเพ็ญ วิกัยสุขสกุล  นายราชบดินทร สุวรรณสันติ  
นางสาวอังคณา อังคลักขณา นายทวีศักดิ์ ชัยรัตนายุทธ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด นายจีรพล มัทวพันธ 
นายไพศาล เกียรติธนานันท และนายภัทระ เกียรติเสวี ไดสละเวลาสวนตัว มาดําเนินการให
หนังสือเลมน้ีแลวเสร็จ พรอมเผยแพรใหกับสาธารณชนในงานประชุมวิชาการประจําป พ.ศ. 2542 
ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  โดยไดรับความรวมมือจากสํานักพิมพ
ซีเอ็ดยูเคชั่นเปนอยางดี  

ผมคาดวา หนังสือเลมนี้จะเปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหทานติดตามสถานการณลาสุดของ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เมื่อมองลีนุกซจากมุมของผูดูแลระบบเครือขายคอม– 
พิวเตอร และศึกษาหาความรูจากกลุมคนทั่วโลกท่ีรวมกันสรางระบบปฏิบัติการคุณภาพสูง เพ่ือให 
ทุกคนไดใชรวมกัน โดยไมคิดเงินคาวิจัยและพัฒนา  ผมเชื่อมั่นวา หนังสือเลมน้ีจะเปนประโยชน
ตอการนําไปใชงานเปนอยางดี ไมวาจะเพ่ือการสรางและดูแลอินเทอรเน็ตเซิรฟเวอรในหนวยงาน 
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หรือเพื่อใชสวนตัว หรืออานเพื่อประดับความรู และหากทานจะมีคําแนะนําใดๆ แกคณะผูเขียน 
โปรดสงไปใหที่ sis-master@nectec.or.th ไดทุกเมื่อ 

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไดพิสูจนใหชาวโลกเห็นแลววาระบบเครือขายเปดท่ีเปนสากล เปน
ส่ิงที่เปนไปได ผมเชื่อวาระบบปฏิบัติการที่เปนระบบเปด ทุกคนสามารถใชรวมกันไดอยางลีนุกซ 
(Linux) อาจจะเปนปรากฏการณ “แบบอินเทอรเน็ต” ที่กําลังเกิดข้ึนกับอุตสาหกรรมซอฟตแวร  
ควรแกการติดตามอยางใกลชิด 

 

ทวีศักด์ิ  กออนันตกูล 
กุมภาพันธ 2542 
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บทนํา 
 
 
 
 

ในปจจุบัน คงเปนที่ยอมรับกันวา เครือขายอินเทอรเน็ตเปนแหลงขอมูลความรูมหาศาล 
ชวยใหเราสามารถรับ และแลกเปลี่ยนขอมูลกับผูอ่ืนที่อยูทั่วทุกมุมโลก ไดในเวลาอันรวดเร็ว 
องคกรทั้งภาคการศึกษาวิจัย และภาคธุรกิจ ทั้งภาครัฐบาล และเอกชน ตางนิยมที่จะเชื่อมตอ
หนวยงานของตนเองเขากับเครือขายอินเทอรเน็ต 

การเชื่อมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตน้ันมี 2 รูปแบบ คือ แบบผูใช (Dial-up User) และ
แบบองคกร (แบบ Node) แบบแรกนั้นงาย เสียคาใชจายนอย เพียงมีเคร่ืองคอมพิวเตอร โมเด็ม 
สายโทรศัพท และบัญชีอินเทอรเน็ต (จาก ผูใหบริการอินเทอรเน็ต หรือ Internet Service Provider) 
ก็สามารถใชงานอินเทอรเน็ตไดทันที แตจะมีขอเสียคือ สามารถใชงานไดเพียงคร้ังละ 1 คน (หรือ
ถามีอุปกรณชวย จะเพ่ิมใหใชงานไดถึง 3-5 คน) และจะตองหมุนโทรศัพททุกคร้ังท่ีตองการใชงาน 
หนวยงานซึ่งมีขนาดปานกลางถึงใหญ  จึงมักจะเชื่อมตอแบบองคกร ซ่ึงจะเปนการเช่ือมตอแบบ 
24 ชั่วโมง สามารถมี Web Server ใหบริการขอมูลของหนวยงานตนเองได  สามารถแจกจาย
บัญชีอินเทอรเน็ตใหกับผูใชภายในหนวยงานไดอีกดวย โดยแบบหลังนี้จะตองมีวงจรส่ือสารเชา 
(Leased Line) เชื่อมตอไปยังผูใหบริการอินเทอรเน็ต และยังจะตองมีเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ทําหนาท่ี
เปน Internet Server ท่ีใหบริการงานตางๆ เชน WWW Server ใหบริการขอมูลแบบ WWW ของ
หนวยงานเอง, FTP Server ใหบริการขอมูลแบบ FTP, Mail Server ใหบริการรับสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสกับสมาชิกภายในองคกร และอื่นๆ อีกมาก แตเดิมนั้นคอมพิวเตอรท่ีทําหนาท่ีเปน 
Internet Server จะตองใชฮารดแวรและซอฟตแวรที่มีราคาแพง แตในปจจุบันมีซอฟตแวร Linux 
ซ่ึงสามารถทํางานไดบนฮารดแวรแบบ Intel-x86 Compatible PC (Personal Computer) หรือ
เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลท่ีเราใชกันทั่วไปนั่นเอง ซอฟตแวร Linux สามารถใชงานไดอยางถูก
กฎหมาย โดยไมตองเสียคาใชจายดานลิขสิทธิ์อีกดวย  
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ซอฟตแวร Linux มีประสิทธิภาพสูง สามารถทําหนาที่ Internet Server ไดเปนอยางดี   
ดังนั้นหนังสือเลมนี้จึงจะกลาวถึงการติดตั้งและใชงาน Linux เปน Internet Server เปนเนื้อหาหลัก 

 ‘Ëß∑’Ë¡’„πÀπ—ß ◊Õ‡≈Ë¡π’È 
คําวา Linux ที่จริงแลวจะหมายถึงเฉพาะตัวแกนกลางของระบบ (Linux Kernel) แตเรา 

มักจะใชเปนคําเรียกรวมของสวนที่เปนระบบปฏิบัติการ (เทียบเทากับ Microsoft Windows NT, 
Microsoft Windows 95, IBM OS/2, Novell Netware) และสวนท่ีเปนโปรแกรมประยุกตเพิ่มเติม
อีกมาก เราสามารถใช Linux และโปรแกรมเพิ่มเติมเหลาน้ีในงานไดหลายรูปแบบ ตัวอยางเชน  

• Internet Server ใหบริการงานตางๆ เกี่ยวกับอินเทอรเน็ต เชน ทําเปน WWW, FTP, 
DNS, Cache/Proxy, SMTP, IMAP/POP, Radius, Firewall Intranet Server  

• Intranet Server ใหบริการงานตางๆ เกี่ยวกับอินทราเน็ต ใชภายในองคกร เชน ทํา
เปน Intranet WWW, File, Print Server รวมถึงงานฐานขอมูล และ Groupware 

• Desktop ใชเปนเคร่ืองต้ังโตะทํางานสวนบุคคล เชน พิมพจดหมาย สรางตารางคํานวณ 
รับ–สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

• งานวิจัยและพัฒนา ใชในการพัฒนาโปรแกรมภาษาตางๆ เชน C, C++, JAVA, 
COBOL, PASCAL, FORTRAN, Perl, TCL/TK เปนตน 

• งานศึกษา ใชในการเรียนการสอน ถึงโครงสรางระบบปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม
ตางๆ 

• งานกราฟกและออกแบบ ใชในการออกแบบรูปทรง และภาพตางๆ รวมถึงการทํา
ภาพเคลื่อนไหว  

จะเห็นวาเราสามารถนํา Linux ไปใชในงานตางๆ มากมายหลายแขนง ในหนังสือเลมนี้ จะ
กลาวถึงการนํา Linux ไปใชเปน Internet Server เปนหลักเทานั้น โดยอาจมีสวนอ่ืนเพ่ิมเติม 
เล็กนอย เกี่ยวกับการใชงานเปน Intranet (Database Server) และสวน Desktop (X Windows) 
เพ่ือประกอบการใชงาน นอกจากนี้จะมีการปูพ้ืนความรูทางดานเครือขายคอมพิวเตอรดวย 
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 ‘Ëß∑’Ë‰¡Ë¡’„πÀπ—ß ◊Õ‡≈Ë¡π’È 
• ดังที่กลาวไวในหัวขอที่แลววาหนังสือเลมนี้จะเนนดานการนํา Linux ไปใชเปน Internet 

Server เทาน้ัน  จึงไมเนน การใชงาน Linux ในดานอ่ืนๆ  จะมีเล็กนอยก็เพ่ือประกอบ
ความเขาใจ 

• การใชคําสั่ง Unix พ้ืนฐาน  มีหนังสือภาษาไทยจํานวนมากที่สอนเร่ืองนี้ 

• การบริหารเครื่อง Linux (Linux System Administration) อยางละเอียด  หนังสือเลมน้ี 
จะเนนการบริหารงานเคร่ืองในสวนที่เกี่ยวกับเครือขายและอินเทอรเน็ต (Internet) เทาน้ัน 
ไมไดครอบคลุมถึงการบริหารเครื่องในทุกแงมุมอยางละเอียด 

 ‘Ëß∑’Ë§«√√ŸÈ°ËÕπÕË“πÀπ—ß ◊Õ‡≈Ë¡π’È 
ผูอานควรจะมีความรูพ้ืนฐานในดานตางๆ เหลานี้ 

• พื้นฐานคอมพิวเตอร  ทานควรเขาใจความหมายของคําวา บิต, ไบต, CPU, RAM, 
IDE, SCSI, Disk Partition, Serial Port, Parallel Port, CD-ROM มีหนังสือภาษาไทย
จํานวนมากเกี่ยวกับพ้ืนฐานคอมพิวเตอร ตามรานหนังสือชั้นนําทั่วไป 

• พื้นฐานดานเครือขายอินเทอรเน็ต  ทานควรเขาใจความหมายของคําวา E-mail, 
World Wide Web (WWW), WWW Browser, Homepage, FTP, CGI มีหนังสือ
ภาษาไทยจํานวนมากเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตเบื้องตน ตามรานหนังสือชั้นนําท่ัวไป 

• พื้นฐานดานการบริหารเคร่ือง (หากทานเคยมีประสบการณกับ DOS, Microsoft 
Windows95, Novell Netware หรือ Microsoft Windows NT จะชวยไดมาก หากทาน
เคยมีประสบการณกับ Unix มาแลวจะสบายที่สุด) ทานควรเขาใจความหมายและสามารถ
ใชคําส่ังเพื่อการสรางและทําสําเนาไฟล การเปล่ียนแปลงไดเร็กทอรี (สราง ลบ เปล่ียน
ชื่อ) การสราง Disk Partition (fdisk) การ format ฮารดดิสก รวมท้ังควรมีพ้ืนฐานดาน
ฮารดแวรบางเล็กนอย ควรรูวาอุปกรณชิ้นไหน คือ ฮารดดิสก และ Ethernet Card 
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หากทานทราบถึงการใชงาน Linux โดยละเอียด  ควรหาความรูเพ่ิมเติมในดานตอไปนี้ 

• พื้นฐานดาน Unix Command เชน การใชคําสั่งเบื้องตนตางๆ ในการสรางและทํา
สําเนาไฟล, การเปลี่ยนแปลงไดเรกทอรี (สราง ลบ เปล่ียนชื่อ) การใช PIPE และ 
Redirector (|, >, >>, <) File Permission (เชน rwxr-xr-x คืออะไร) การเขียน Shell 
Script อยางงาย ซ่ึงมีหนังสือภาษาไทยจํานวนมาก ที่สามารถหาซื้อไดตามรานหนังสือ
ชั้นนําทั่วไป 

• การบริหารงานเคร่ือง (Unix System Administration) ดังที่กลาวไวแลววา หนังสือ
เลมน้ีครอบคลุมถึงการบริหารงานเคร่ืองในสวนที่เกี่ยวกับเครือขาย และอินเทอรเน็ต
เทาน้ัน ยังไมครอบคลุมไดหมดทุกแงมุมของการบริหารเครื่อง ดังนั้น จึงควรหาหนังสือ
เกี่ยวกับ Linux System Administration ซึ่งมีอยูจํานวนมาก (สวนมากเปนภาษาอังกฤษ) 
บางสวนอาจหาเอาไดฟรีจากอินเทอรเน็ต รวมถึงในแผนซีดีรอมที่แนบมากับหนังสือ
เลมนี้ (ดูภาคผนวก) 

‚§√ß √È“ß¢ÕßÀπ—ß ◊Õ‡≈Ë¡π’È 
หนังสือเลมนี้จะถูกแบงออกเปน 11 ภาค  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• ภาคที่ 1  คํานิยม 

• ภาคที่ 2 บทนํา  ท่ีทานกําลังอานอยูน้ี 

• ภาคที่ 3 เทคโนโลยีเครือขายอินเทอรเน็ต  เปนการปูพ้ืน และทบทวนความจํา
เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือขาย และ TCP/IP 

• ภาคที่ 4 Linux เบื้องตน  ทําความรูจักกับ Linux กันกอน  

• ภาคที่ 5 Linux-SIS  แนะนําถึง Linux-SIS หากทานเปนผูใช Linux ยี่หออ่ืนๆ เชน 
RedHat หรือ Slackware โปรดขามสวนนี้ไป 

• ภาคที่ 6 การติดตั้งและใชงาน Internet Server ตางๆ  จะแนะนําถึงการติดตั้ง 
Internet Server แบบตางๆ  

• ภาคที่ 7 ซอฟตแวรชวยงานเพิ่มเติม  ซึ่งอาจจะเปนประโยชนกับการใชงานเครือขาย 
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• ภาคที่ 8 การรักษาความปลอดภัย  เครือขายอินเทอรเน็ต มีทั้งผูประสงคดี และ
ประสงครายกับเคร่ือง Linux ของเรา  สวนนี้จะแนะนํามาตรการในการปองกันความ
ปลอดภัย 

• ภาคที่ 9 การสราง Web Page  มีคําแนะนําในการสราง Web Page อยางงาย รวมถึง
ขอแนะนําในการเขียน HTML 

• ภาคที่ 10 การใชงาน Linux ในแบบ Desktop  แนะนําการใชงาน Desktop เบ้ืองตน 
และ X Window System 

• ภาคที่ 11 คําแนะนําในการจัดซ้ืออุปกรณเครือขาย  มีตัวอยางเขียนขอกําหนดใน
การจัดซื้ออุปกรณครุภัณฑเครือขาย 

• ภาคผนวก  เปนการใชงานแผน CD–ROM ท่ีมาพรอมกับหนังสือเลมนี้ รวมท้ังลิขสิทธ์ิ
และทีมงานผูพัฒนาโปรแกรม Linux–SIS 
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‡§√◊Õ¢Ë“¬Õ‘π‡∑Õ√Ï‡πÁµ 
ในทางเทคนิคแลว เราสามารถกลาวไดวา เครือขายอินเทอรเน็ต คือ เครือขายของคอม–

พิวเตอร หรืออุปกรณตางๆ ที่ส่ือสารกันในระดับ Network Layer ดวยโปรโตคอล IP  ทานอาจมี 
คําถามตอไปวา แลวระดับ Network Layer หมายความวาอยางไร 

สืบเนื่องมาจาก ISO (International Organization for Standardization, 
http://www.iso .ch) ไดกําหนดมาตรฐานการสื่อสารขอมูลบนเครือขายระหวางจุดปลาย 2 จุดใดๆ 
ท่ีเรียกวา OSI (Open Systems Interconnection) Reference Model โดยจะแบงงานออกเปน 7 
ระดับ ดังที่แสดงในรูปท่ี 1.1 

Application
Presentation

Session
Transport
Network

Data Link
Physical

Application
Presentation

Session
Transport
Network

Data Link
Physical

 

รูปท่ี 1.1  แสดง OSI 7 Layers 
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• ระดับที่ 7 Application Layer  เปนระดับท่ีสูงที่สุด เปนสวนที่ระบุเกี่ยวกับ Quality of 
Service, User Authentication, ขอกําหนดของ Data Syntax 

• ระดับที่ 6 Presentation Layer  จัดการเกี่ยวกับรูปแบบของขอมูลที่จะนําเสนอ เชน 
แปลงจาก text stream เปน Pop-up windows ที่สวยงาม 

• ระดับที่ 5 Session Layer  จัดการเกี่ยวกับการสราง ใชงาน และยกเลิกการติดตอการ
ส่ือสารระหวางแอปพลิเคชันระหวางทั้งสองปลาย 

• ระดับที่ 4 Transport Layer  จัดการในระดับ End-to-end control และทําการ
ตรวจสอบความผิดพลาด ใหขอมูลมีความถูกตอง 

• ระดับที่ 3 Network Layer  จัดการเกี่ยวกับการเลือกเสนทาง ใหขอมูลไปถึงปลายทาง
อยางถูกตอง 

• ระดับที่ 2 Data Link Layer  มีการควบคุมความผิดพลาด และทํา Synchronization 
ในระดับกายภาพ 

• ระดับที่ 1 Physical Layer  จัดการดานการส่ือสารขอมูลในระดับฮารดแวรใหสัญญาณ
ขอมูล (bit stream) สงไปถึงอีกปลายขางหนึ่ง 

ระหวางอุปกรณสองอยางที่ตองการสื่อสารขอมูลกัน แตละระดับที่เทากันจะติดตอกันดวย
ภาษา และมาตรฐานเฉพาะของระดับนั้นๆ  ระดับที่ตํ่ากวาจะรับสง และประมวลผลขอมูลในระดับ
ของมัน แลวสงตอใหกับระดับที่สูงกวา และรับคําส่ังจากระดับที่สูงกวาเพื่อทําการรับสงขอมูลตอไป 
(ดูจากลูกศรในภาพ) 

ในหนังสือเลมนี้ เราจะเนนไปที่ 4 ระดับลาง (1-4) ที่จะตองทําความเขาใจ เพราะจะเปน
ประโยชน และเปนพ้ืนฐานตอไปในบทอ่ืนๆ สวนในระดับสูงกวานั้น จะอยูนอกเหนือจากหนังสือ
เลมนี้ หากทานสนใจ สามารถหาอานไดในสวนแหลงขอมูลเพ่ิมเติม หรือในหนังสือเกี่ยวกับ Data 
Communications ท่ัวไป 

ระดับที่ 1 หรือ Physical Layer  นั้น เปนระดับฮารดแวร พูดงายๆ ก็คือ ระบุวาทํา 
อยางไรสัญญาณไฟฟา จะสงถึงกันไดระหวาง 2 ปลาย จะยุงเกี่ยวกับมาตรฐานของสวนเชื่อมตอ
ตางๆ (จะเปนฮารดแวร) เชน V.35, RS.232 (PC’s Serial Port), RJ-45 วาจะตองมีการกําหนด
หัวสาย จํานวนขา ความยาวสูงสุดใชไดเทาไร เปนตน  จะเก่ียวของในระดับสัญญาณเทานั้น ไมมี
การตรวจสอบความผิดพลาดใดๆ ท้ังส้ิน 
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ระดับที่ 2 หรือ Data Link Layer  จะรวมการตรวจสอบความผิดพลาดและการ Synchro–
nize ในระดับกายภาพ ในการรับสงขอมูลระหวางปลายสองปลาย พูดแบบงายๆ ก็คือ ทําอยางไร
ใหขอมูลดิจิตอล (0,1) สงจากปลายหน่ึงไปถึงอีกปลายหนึ่งได ตัวอยางโปรโตคอลในระดับ 2 เชน 
Ethernet, Token Ring, ATM, Frame Relay, PPP เปนตน  ระดับนี้จะไมมีการเลือกเสนทางมา
เกี่ยวของ  ดังนั้นจึงทํางานระหวาง 2 ปลายที่มีการเชื่อมตอทางกายภาพถึงกันเทานั้น เชน ตออยู
ใน Hub, ring เดียวกัน ตอดวยกันดวย Leased Line 

ระดับที่ 3 หรือ Network Layer  จะตอบคําถามที่วา ถาจะไปยังปลายทางนี้ (ซึ่งอาจจะ 
อยูไมติดกันทางกายภาพ) จะตองไปทางไหน คือจะตองมีการเลือกเสนทางมาเกี่ยวของนั่นเอง 
(Routing) ซึ่งเสนทางที่ขอมูลวิ่งไปนั้น ก็อานจะผานหลายเสนทางยอย ที่มีการจัดการในระดับที่ 1 
และ 2 แตกตางกัน เชน ผานเครือขายที่เปน Ethernet และ Token Ring จากหลักการของ OSI  
ก็จะไมมีผลตอการทํางานในระดับ Layer 3  เนื่องจาก Layer ท่ีตํ่ากวา คือ Layer 2 ก็จะสงขอมูล
ท่ีมันไดรับ และประมวลผลเรียบรอยแลวมาให  ในระดับ Layer 3 จึงทํางานไดโดยไมจําเปนตองรู
วาในระดับ Layer 2 นั้นรับสงกันดวยมาตรฐานอะไร  ตัวอยางโปรโตคอลในระดับท่ี 3 นี้ ก็เชน IP 
(Internet Protocol) ท่ีเราใชในเครือขายอินเทอรเน็ตนั่นเอง รวมถึง IPX สําหรับเครือขายท่ี
สนับสนุนโดยระบบปฏิบัติการ Novell Netware 

ในระดับที่ 4 หรือ Transport Layer  จะตอบคําถามที่วา จะสื่อสารขอมูลกับปลายทาง
น้ัน ตองทําอยางไร โดยจะอาศัยการทํางานของ Layer 3 ท่ีจะทําการเลือกเสนทางและสงขอมูลให 
ในระดับนี้จะทําการตรวจสอบความผิดพลาดของขอมูลในระดับสูง เชน ตรวจวามีการเรียงลําดับ 
ผิดพลาดไหม มีสวนท่ีผิดพลาดบางบิตไหม และทําการสงหรือขอใหสงใหมถาขอมูลสูญหายไป  
ตัวอยางโปรโตคอลในระดับที่ 4 เชน TCP (Transmission Control Protocol) และ UDP (User 
Datagram Protocol) ท่ีใชทํางานอยูบน IP (ระดับที่ 3) อีกที 

สรุปไดวา 

• OSI Reference Model  เปนมาตรฐานที่ใชในการรับสงขอมูลระหวางสองปลายใดๆ 
ในเครือขายสื่อสารแบงออกเปน 7 ระดับ 

• แตละระดับมีการกําหนดมาตรฐานในการติดตอเปนของตัวเอง และระดับหนึ่งจะติดตอ
กับระดับท่ีเทากันของอีกปลายหน่ึง 

• ระดับท่ีสูงกวาจะสั่งงานและรับขอมูลท่ีประมวลผลแลวจากระดับที่ตํ่ากวา ไมจําเปนตอง
ทราบรายละเอียดของการทํางานของระดับท่ีต่ํากวา 
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• เครือขายอินเทอรเน็ต คือเครือขายของคอมพิวเตอร หรืออุปกรณตางๆ ที่สื่อสารกันใน
ระดับ Network Layer ดวยโปรโตคอล IP 

LAN ·≈– WAN 
LAN ยอมาจากคําวา Local Area Network คือเครือขายที่เชื่อมตอคอมพิวเตอรหรืออุปกรณ

อ่ืนๆ เชน เคร่ืองพิมพ (printer) หลายๆ เคร่ืองเขาดวยกัน  โดยท่ีเครือขาย LAN มักจะมีขนาด
เล็ก ครอบคลุมพ้ืนท่ีจํากัด เชน หองหน่ึงหอง ตึกหนึ่งตึก หรือหลายตึกที่อยูใกลเคียงกัน  LAN มี
ประโยชนที่สามารถทําใหเคร่ืองคอมพิวเตอร ท้ังหลายสงขอมูลถึงกันอยางสะดวก รวดเร็ว 
นอกจากนั้นเคร่ืองคอมพิวเตอรตางๆ บน LAN ยังสามารถใชทรัพยากร (resource) รวมกันได 
เ ช น  
ใชเคร่ืองพิมพหรือฮารดดิสกรวมกัน  ทั้งยังสามารถเรียกใชโปรแกรมบางอยางจากฮารดดิสกบน
เครือขายมาใชไดเสมือนโปรแกรมนั้นอยูบนฮารดดิสกของตนเอง 

เทคโนโลยีของ LAN มีหลายชนิด เชน Ethernet, Fast Ethernet, Token Ring และ FDDI 
เปนตน แตเทคโนโลยีที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในปจจุบันคือ Ethernet และ Fast Ethernet 

ตรงขามกับเครือขายแบบ LAN ก็คือ WAN (Wide Area Network) ซึ่งจะเปนเครือขายท่ี
เชื่อมคอมพิวเตอร หรืออุปกรณตางๆ ท่ีอยูหางไกลกันเขาดวยกัน อาจจะเปนองคกรเดียวกัน แต
ตางสาขากัน หรือตางองคกร รวมถึงตางประเทศ เทคโนโลยีของ WAN จะมีเชน X.25, Frame 
Relay, ATM 

โดยสรุปแลวก็คือ 

• เครือขาย LAN  คือเครือขายภายในเชื่อมตอระยะใกล และมีความเร็วสูง  

• เครือขาย WAN  คือเครือขายที่เชื่อมตอระยะไกลระหวางหนวยงาน จะมีความเร็วตํ่า
หรือสูงข้ึนอยูกับปริมาณการใชงาน 
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Ethernet 
Ethernet เปนเทคโนโลยีสําหรับเครือขายแบบ LAN ท่ีถูกคิดคนเปนคร้ังแรกโดยบริษัท 

Xerox และปจจุบันไดรับความนิยมสูงสุด Ethernet ใชมาตรฐาน IEEE 802.3 เครือขาย Ethernet 
ใชสาย Co-Axial หรือ สาย Unshielded Twisted Pair (UTP) ในการเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขา
ดวยกัน ในปจจุบันระบบ Ethernet ท่ีใชกันแพรหลายที่สุดคือ 10BASE-T ที่ใชสาย UTP เปนสื่อ 
ซ่ึงสามารถสงขอมูลไดเร็วถึง 10 Mbps (ลานบิตตอวินาที) กรณีที่ใชสาย UTP จะตองมีอุปกรณท่ี
เรียกวา Hub โดยคอมพิวเตอรตางๆ จะตอสาย UTP ของตนเองไปยังอุปกรณ Hub น้ี 

อุปกรณที่เชื่อมตอบน Ethernet LAN วงเดียวกันนั้นจะแขงกันในการสงขอมูล ถาเกิดการ
สงขอมูลพรอมกันและสัญญาณชนกัน จะตองมีการสงใหม เปนแบบ (CSMA/CD หรือ Carrier 
Sense Multiple Access with Collision Detection) ทําใหเสียเวลารอ แทนที่จะไดสงเลย จึงควรมี
การกําหนดจํานวนเครื่องท่ีจะอยูในวง Ethernet LAN เดียวกันใหเหมาะสม (สวนใหญไมเกิน 30 
เคร่ือง)  

คําวาอยูในวง LAN เดียวกัน มีความหมายวา อุปกรณนั้นๆ มีการเชื่อมตอถึงกันทางกายภาพ 
(Physical) เชน ตออยูใน Hub เดียวกัน หรือตอตาง Hub กัน แตทั้งสอง Hub นั้นมีการตอเชื่อมถึง
กัน  ยกตัวอยางเชน คอมพิวเตอรเคร่ืองที่ 1 ตอเขากับ Hub ตัวที่ 1,  คอมพิวเตอรตัวที่ 2 ตอเขา
กับ Hub ตัวที่ 2 ก็ไมเรียกวา อยูในวง LAN เดียวกัน  แตหากมีสายเชื่อมตอระหวาง Hub ท้ังสอง
น้ีเมื่อไร ก็คือจะอยูในวง LAN เดียวกันทางกายภาพทันที (เปรียบเสมือนเปน Hub ตัวใหญตัว
เดียว) 

อีกวิธีหนึ่งที่จะแกปญหาการชนกันนั้น อาจใชอุปกรณ Ethernet Switch กรณีตัวอยางเคร่ือง 
คอมพิวเตอร 2 เคร่ืองกับ Hub 2 ตัวขางตนนั้น หาก Hub ทั้งสองไมไดเชื่อมถึงกันโดยตรง แตตาง
ตอเขา Switch นั้น ท้ังสองเคร่ืองจะอยูในวง LAN เดียวกันแตไมใชทางกายภาพ จะไมเกิดปญหา
การชนระหวางเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีตอคนละ Hub กัน สามารถแกปญหาไดมากทีเดียว 

ปจจุบันมีเทคโนโลยี Ethernet ใหมๆ เชน Fast Ethernet ซ่ึงสามารถสงขอมูลไดเร็วถึง 
100 Mbps และ Gigabit Ethernet โดยมีจุดประสงคจะเพิ่มประสิทธิภาพเครือขาย backbone ถึง 
1,000 Mbps (หรือ 1 Gbps : 1 พันลานบิตตอวินาที) โดยทั้งสองตางมีลักษณะการเชื่อมตอคลาย
กับ Ethernet ธรรมดา 
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สรุปไดวา 

• เทคโนโลยี Ethernet จัดไดวาเปนเทคโนโลยีที่ใชกันแพรหลายบนเครือขายแบบ LAN 
มากที่สุด 

• จุดออนของ Ethernet คือ กรณีท่ีมีอุปกรณอยูบนเครือขายมาก จะมีโอกาสเกิดการชน
กัน ในการสงขอมูลสูง ซึ่งจะทําใหประสิทธิภาพโดยรวมตกลง 

• วิธีแกทําไดคือ เพ่ิมความเร็วเปน Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, ควบคุมจํานวน
อุปกรณบนวง LAN หรือใช Ethernet Switch เขาชวย 

Leased Line 
Leased Line หรือวงจรเชา/คูสายเชา เปนวงจรเหมือนวงจรโทรศัพทที่มีการกําหนดตนทาง

และปลายทางที่แนนอน ใชไดตลอด 24 ชั่วโมงโดยไมตองหมุนเบอรโทรศัพทปลายทางอีกและ 
ไมตองมีการวางสาย คาเชา Leased Line มักเปนอัตราท่ีคงท่ีตอเดือน มีความเร็วต้ังแต 9,600 
kbps, 64 kbps, 128 kbps ไปจนถึง 34 Mbps เราสามารถสงขอมูลที่เปน data หรือเสียงก็ไดบน 
Leased Line 

หนวยงานทั่วไปท่ีตองการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต แบบองคกร หรือท่ีเรียกวา Internet node 
มักเชา Leased Line เพ่ือเชื่อมตอ router ของหนวยงานตนเขากับอุปกรณแบบเดียวกันท่ีบริษัท
ใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider: ISP) โดยจะเปนการเชื่อมตอเขากับเครือขาย
อินเทอรเน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไมจําเปนตองหมุนโทรศัพทเพ่ือใชงานแตละคร้ัง เหมือนการใชงาน
สวนบุคคล (Dial-up user) 

วงจรเชา หรือคูสายเชานี้ ถาเปนวงจรภายในประเทศ ผูใหบริการจะเปนองคการโทรศัพท
แหงประเทศไทย หรือบริษัทซึ่งไดรับสัมปทาน ถาเปนวงจรตางประเทศ ผูใหบริการจะเปน
การส่ือสารแหงประเทศไทย การพิจารณาจัดหาวงจรเชานี้ นอกจากตองพิจารณาเร่ืองความเร็วใน
การสงขอมูลแลว อาจตองคํานึงถึงสื่อที่ใชดวย แบบท่ีใชสายใยแกวนําแสง (Fiber Optic) จะมีประ
สิทธิ–ภาพท่ีดีกวาแบบผานดาวเทียม แตก็จะมีราคาสูงกวา 
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สรุปไดวา 

• Leased Line คือวงจรเชา ท่ีเราสามารถใชงานไดตลอดเวลา ไมจําเปนตองมีการหมุน
โทรศัพทเพ่ือใชงานในแตละคร้ัง 

• ปจจัยในการพิจารณาเลือกใช Leased Line คือผูใหบริการ ความเร็ว ชนิดของสื่อ 

Frame Relay 
Frame Relay เปนบริการทางเครือขายโทรคมนาคมชนิดหนึ่งที่เหมาะกับการรองรับขอมูล

ของคอมพิวเตอร  ฉะนั้น Frame Relay จึงเปนทางเลือกที่ดีสําหรับการเชื่อมตอ LAN หรือ 
เครือขายสองเครือขายที่อยูหางกัน (WAN: Wide Area Network) Frame Relay เปนเทคโนโลยี 
ท่ีพัฒนามาจาก X.25 และเนื่องจาก Frame Relay ไดถูกออกแบบมาบนสมมติฐานวาเครือขาย
โทรคมนาคมสมัยใหมเปนระบบดิจิตอลซึ่งมีอัตราการผิดพลาดของขอมูลตํ่า ดังน้ัน Frame Relay 
จะมีการตรวจเช็คความถูกตองของขอมูล เฉพาะที่ปลายทางเทานั้นไมใชทุกจุดระหวางทางเหมือน 
X.25 ทําให Frame Relay สามารถสงขอมูลไดเร็วกวา X.25 กลาวโดยสรุปคือ เนื่องจากเครือขาย
สมัยใหมมีขอผิดพลาดนอยลง Frame Relay จึงลดการตรวจความถูกตองใหนอยลด 
ประหยัดเวลานั่นเอง 

บริการ Frame Relay ไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึนมากโดยเฉพาะในเวลาไมกี่ปท่ีผานมา 
หนวยงานบางแหงเลือกใช Frame Relay เพียงเพ่ือทดแทน Leased Line แตในความเปนจริงแลว 
Frame Relay ไดเปรียบกวา Leased Line ในแบบเกาอยูมาก ลักษณะของ Frame Relay จะเปน
แบบ Packet switching เชนเดียวกับ X.25 ตางจาก Leased Line ซึ่งเรียกไดวาเปน Circuit 
Switching, Circuit Switching นั้น คิดงายๆ เหมือนกับการใชโทรศัพททั่วไป คือมีการเชื่อมตอ 
ชัดเจนระหวางจุดหนึ่งกับอีกจุดหนึ่ง และจะใชไดเฉพาะผูสนทนาทั้งสองเทานั้น เวลาใดที่ทั้งคูหยุด
พูด ก็จะไมมีขอมูลใดๆ สงระหวางกัน ก็เปนการสูญเสียประสิทธิภาพของวงจรส่ือสารโดยรวมไป
เปลาๆ  จึงมีการคิดคนวิธี Packet Switching คือ จะไมมีการจองวงจรส่ือสารไวใหคูสนทนาคูใดคู
หนึ่ง ขอมูลจากแตละคนจะถูกห่ันเปนชิ้นเล็กๆ เรียกวา Packet และสงเขาไปในเครือขาย ซึ่งจะทํา
การสงตอไปยังปลายทาง ดังน้ันเครือขายจึงมีลักษณะเปนเครือขายรวมสําหรับทุกคน ไมมีการ
จองชองสัญญาณใหคูใดคูหนึ่ง จุดเดนก็คือ เปนการใชงานเครือขายโดยรวมอยางคุมคา ขณะที่เรา
ไมไดสงขอมูลอะไร หากอีกคูสนทนามีความตองการจะใช ก็สามารถใชสวนของเราที่วางได  
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ในการเลือกใชวงจรส่ือสารแบบ Frame Relay น้ัน จะตองพิจารณาถึงคา 2 คา คือ CIR 
(Committed Information Rate: CIR) คือคาความเร็วท่ีรับประกันวาจะไดรับขั้นตํ่า และ MIR 
(Maximum Information Rate: MIR) หมายถึง คาความเร็วที่จะสงไดมากที่สุด กรณีวงจรสื่อสาร
รวมมีที่เหลือ (เน่ืองจากผูใชรายอ่ืนๆ ไมไดมีการสงขอมูลในชวงนั้น) ในขณะเดียวกัน ถาตอนไหน
ท่ีเราไมไดใช คนอ่ืนก็สามารถมาใชในสวนของเราไดเชนกัน 

เชน Frame Relay ที่มี CIR 64 kbps หมายความวา จะสามารถสงขอมูลไดไมนอยกวา 64 
kbps ไมวาในกรณีใดๆ แตถาในขณะใดขณะหนึ่ง ผูสงมีความจําเปนตองสงขอมูลท่ีมากกวา 64 
kbps (burst) เครือขาย Frame Relay ก็จะใหผานไดถาเครือขายรองรับไหว (ผูอ่ืนอาจไมไดสง 
ขอมูลในชวงนั้น) ตราบใดที่ยังไมเกินคา MIR 

นอกจากนั้น Frame Relay ยังชวยประหยัดจํานวน port ของอุปกรณเครือขายและจํานวน
วงจรได เมื่อเทียบกับ Leased Line ในกรณีท่ีมีความจําเปนในการเชื่อมตอหนวยงานหลายๆ แหง
เขาดวยกัน 

สรุปไดวา 

• Frame Relay เปนเครือขายแบบ Packet Switching ซึ่งสามารถใชงานเครือขาย
โดยรวมไดอยางคุมคากวา Leased Line ซึ่งเปนแบบ Circuit Switching 

• เราสามารถสงขอมูลไดเกินกวาปกติ ถาเกิดวงจรสื่อสารรวมวาง (ผูอื่นไมไดใช) นั้น
นับเปนขอดี  แตในขณะเดียวกัน ผูใชคนอ่ืนๆ ก็สามารถใชในสวนของเราเวลาที่เรา
ไมไดใชเชนกัน  

• จะมีการรับประกันคุณภาพของวงจรสื่อสารโดยใชคา CIR และ MIR เราสามารถสงขอมูล
ไดอยางนอยเทากับคา CIR และอาจเกินไดถึงคา MIR 

°“√ ◊ËÕ “√¢ÈÕ¡Ÿ≈·∫∫ Connection-Oriented  
·≈– Connectionless 

การส่ือสารขอมูลบนเครือขายอินเทอรเน็ตนั้น จะทําไดโดยใชกฎขอบังคับที่เรียกวา IP (In–
ternet Protocol) เครือขายอินเทอรเน็ตบางคร้ังจึงถูกเรียกวา เครือขาย IP (IP Network) โดย IP 
จะโปรโตคอลในระดับท่ี 3 ของ OSI Model หรือ Network Layer โดยจะมีโปรโตคอลระดับสูง 
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(ระดับที่ 4 ของ OSI Model คือ Transport Layer) ที่ทํางานอยูเหนือระดับ IP อีกที คือ TCP 
(Transmission Control Protocol) และ UDP (User Datagram Protocol) 

TCP จะเปนการสื่อสารขอมูลแบบ Connection-Oriented คือมีลักษณะเหมือนการสงขอมูล
เสียงทางโทรศัพท คือผูใชตองสราง connection (หมุนโทรศัพท) แลวถึงสงขอมูล (พูดโทรศัพท) 
และเมื่อใชเสร็จแลวก็ยกเลิก connection (วางสายโทรศัพท) การสงขอมูลแบบน้ี เปรียบเสมือนการ
สงของผานทอ คือผูสงสงของทีละชิ้นไปตามทอ แลวผูรับซึ่งอยูอีกปลายหนึ่งของทอก็รับของทีละ
ชิ้นออกจากทอ ตามลําดับที่ของถูกสงมา 

TCP ซึ่งเปนแบบ Connection-Oriented นี้ จะตองเสียเวลาในการเริ่มตนทําการสื่อสาร
คอนขางนาน การรับสงขอมูลจะมีความถูกตอง และรับรองการไดรับของอีกฝายไดแนนอน โดยผู
สงจะรอรับคํายืนยันวา “ไดรับแลว” ของขอมูลชุดท่ีแลวจากผูรับเสียกอน จึงคอยดําเนินการสงขอมูล
ชุดตอไป เหมาะกับขอมูลปริมาณมากๆ และมีความสําคัญ ตัวอยางการใชงานที่ใช TCP เชน  
E-mail, World Wide Web และ FTP (File Transfer Protocol) เปนตน 

สําหรับแบบ UDP จะเปนการสื่อสารขอมูลอีกชนิดหนึ่งท่ีเราเรียกวา Connectionless แบบ
น้ีมีลักษณะคลายการสงจดหมายในระบบไปรษณีย กลาวคือขอมูลหนวยยอย (จดหมายแตละฉบับ) 
มีที่อยูปลายทางของผูรับ และแตละหนวยขอมูลจะถูกสงตอเปนชวงๆ (ผานท่ีทําการไปรษณียแต
ละพ้ืนที่) จนถึงจุดหมาย การสงขอมูลลักษณะน้ีแตละหนวยขอมูลอาจมีเสนเดินทางตางกันเล็กนอย 
และเปนไปไดวาจดหมายท่ีสงทีหลังอาจถึงปลายทางกอน 

แบบ Connectionless นี้ การเร่ิมตนสงสามารถทําไดรวดเร็ว เนื่องจากไมตองเสียเวลา สราง 
connection แตก็ไมสามารถรับรองการไดรับขอมูลของอีกฝาย เหมาะกับการสงขอมูลเพียงเล็กนอย 
สงเพียงคร้ังเดียวก็เสร็จส้ิน หรือขอมูลที่ไมสําคัญมาก สามารถสูญเสียไดบางสวน ตัวอยางงานที่ใช 
UDP เชน สัญญาณ Video, เสียง ซึ่งขอมูลสามารถหายไปบางสวนได 

สรุปไดวา การส่ือสารขอมูลบนอินเทอรเน็ต จะมี 2 แบบ 

• TCP เปนแบบ Connection-Oriented ตองสราง connection กอน เสียเวลาตอนเร่ิมตน 
หลังจากนั้นจึงเร่ิมสงได มีการรับประกันวาขอมูลถึงปลายทางอยางถูกตอง 

• UDP เปนแบบ Connectionless ไมมีการสราง connection สงไดเลย ทําไดรวดเร็ว แต
ไมมีการรับประกันวาขอมูลถึงปลายทางอยางถูกตอง 
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Internet Address (IP Address) 
คอมพิวเตอรทุกเคร่ืองบนอินเทอรเน็ตจําเปนตองมีหมายเลข IP (IP Address) ที่ไมซ้ํากับ

ใคร เปรียบเสมือนบานเลขท่ีในเครือขายอินเทอรเน็ต หมายเลข IP มีขนาด 32 บิต (4 ไบต, 8 บิต
เปน 1 ไบต) โดยเขียนเปนเลขฐานสิบ 4 ตัว คั่นโดยเคร่ืองหมายจุด (dotted-decimal notation) 
ตัวอยางเชน 203.150.154.5 เปนตน (หนึ่งเลขฐานสิบแทนหน่ึงไบต) หมายเลข IP ประกอบดวย
สองสวนหลักคือ หมายเลข Net ID (network ID or address) และ หมายเลข Host ID (host ID or 
address) 

จาก IP Address ท่ีเราไดรับแจกจายมา  สวน Net ID เราจะเปลี่ยนแปลงไมได  เราจะ
เปล่ียนแปลงไดเฉพาะสวน Host ID  ซึ่งก็หมายความวา ถา IP Address ที่เราไดรับมามีจํานวน
บิตในสวน Host ID มากเทาใด ก็สามารถนําไปแจกจายใหกับคอมพิวเตอรตางๆ ในหนวยงานของ
เราไดมากเทานั้น 

หมายเลข IP Address ที่เราพบเห็นและใชกันบอยๆ นั้น คือ Class A, B, C ซึ่งจะมีขนาด
ของ Net ID และ Host ID แตกตางกันดังรูปที่ 1.1 โดยแกน 0, 8, 16, 24, 32 นั้นมีหนวยเปนบิต 

8

Class A

Class C
Class B

Net ID  :  Host ID

0 322416

 

รูปที่ 1.1  รูปแสดงจํานวน Net ID และ Host ID ของ IP Address แบบ Class A, B และ C 

จากรูปที่ 1.1 เราอาจกลาวไดวา คําวา Class A IP Address หมายความวา IP Address 
ท่ีมีจํานวน Net ID 8 บิต และ Host ID 24 บิต, คําวา Class B IP Address หมายความวา  
IP Address ที่มีจํานวน Net ID 16 บิต และ Host ID 16 บิต และ คําวา Class C IP Address 
หมายความวา IP Address ที่มีจํานวน Net ID 24 บิต และ Host ID 8 บิต 

อยางไรก็ดี เราอาจไดยิน หรือไดอานในบางตํารากลาวไววา หมายเลข IP มีทั้งหมด 5 แบบ
หรือ class ดังตอไปนี้ 
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Class  Range
A  0.0.0.0 ถงึ  127.255.255.255
B  128.0.0.0 ถงึ  191.255.255.255
C  192.0.0.0 ถงึ  223.255.255.255
D  224.0.0.0 ถงึ  239.255.255.255
E  240.0.0.0 ถงึ  247.255.255.255

 

รูปที่ 1.2  Range ของ IP Class ตางๆ 

วิธีกําหนดวา IP แตละ Class เปนอยางไรนั้น จากวิธีที่กลาวมาสองแบบนั้นแตกตางกัน 
ข้ึนอยูกับแตละตํารา แตความจริงแลว ความแตกตางเกิดขึ้นเนื่องมาจากในยุคอินเทอรเน็ตเร่ิมแรก
น้ัน การแจกจาย IP Address จะกระทําโดยแจกเปน Class A, B หรือ C ข้ึนอยูกับจํานวนความ
ตองการในการใชงานขององคกรที่ขอ  โดยถาจะแจก Class A จะแจกโดยใช IP ที่อยูระหวาง 
0.0.0.0 ถึง 127.255.255.255 เชน 16.0.0.0 ถาจะแจก Class B จะแจกโดยใช IP ท่ีอยูระหวาง 
128.0.0.0 ถึง 191.255.255.255 เชน 164.115.0.0 ตามตารางในรูปที่ 1.2  แตภายหลังมา เครือ–
ขายอินเทอรเน็ตไดเจริญเติบโตขยายขึ้นอยางรวดเร็ว ทําให IP Address ทั้งหมดท่ีมี (0.0.0.0 ถึง 
255.255.255.255) เร่ิมจะเหลือนอย จึงมีการเขมงวดในการแจกจายมากขึ้น จะเห็นวา IP ใน class 
A และ class B นั้นมี host ไดถึง 224 – 2 หรือ 16,777,214 เคร่ือง และ 216 – 2 หรือ 65,534 
เคร่ืองเลยทีเดียว ซึ่งโดยท่ัวไปแลวเรามักจะไมไดมี host มากขนาดนั้น (สาเหตุที่ลบดวย 2 เพราะ 
host ID ไมสามารถเปนศูนยหมดหรือหน่ึงหมด โปรดดูตัวอยางในสวนถัดไป) การแจก IP Address 
แบบเปน Class (A, B, C) นั้น ไมมีประสิทธิภาพอีกตอไป ในปจจุบัน การจัดสรร IP Address 
มักจะใชวิธีแจกแบบเปน Classless IP Address ซึ่งจะกลาวถึงในสวนตอไป 

จะเห็นวา จากเหตุผลที่กลาวมา ทําใหหลักการของการแบง IP Address นั้นมีความขัดกัน
เล็กนอย ระหวาง 2 วิธีการท่ีนําเสนอ อยางไรก็ตาม ในปจจุบันนั้น เรามักจะนิยมพูดถึง IP ในแบบ 
Classless คําวา Class A, B, C จึงไมมีความหมายสําคัญมากในตอๆ ไป 

องคกรที่ทําหนาท่ีจัดสรรหมายเลข IP เรียกวา Internet Network Information Center 
หรือ InterNIC (http://www.internic.net) และจะมีหนวยงานยอยซึ่งรับหนาที่แจกจาย IP ในเขต
ภูมิภาค สําหรับในประเทศไทย ในปจจุบัน การติดตอขอ IP Address สามารถทําไดจาก APNIC 
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(http://www.apnic.net) แตโดยมาก ผูใหบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทยตางๆ จะเปนผูขอจาก 
APNIC  องคกรที่เปนลูกคา ก็สามารถขอจากผูใหบริการอินเทอรเน็ตเหลานี้ได ไมมีความ
จําเปนตองติดตอกับ APNIC เอง 

คอมพิวเตอรที่เชื่อมตออยูมากกวาหนึ่งเครือขาย (เชน มี LAN card มากกวาหนึ่งใบ) จะ 
มีหมายเลข IP เทากับจํานวนเครือขายที่มันเชื่อมตออยู อุปกรณเลือกเสนทาง (Router) ขนาด
ใหญนั้น สามารถมี IP Address ไดเปนรอย IP Address ทีเดียว 

จะเห็นวา จากรูปที่ 1.2 ยังมี IP อีก 2 Class ท่ียังไมกลาวถึง คือ Class D และ E หมายเลข 
IP นั้นจะแบงออกเปน 3 ชนิดคือ Unicast (สําหรับผูรับเคร่ืองเดียว) Broadcast (สําหรับผูรับทุก
เคร่ืองบนเครือขาย) และ Multicast (สําหรับผูรับบางเคร่ืองบนเครือขาย) ใน Class D จะใชใน
กรณีที่เปน Multicast IP Address สวน Class E น้ันสงวนไวยังไมใช ดังนั้น IP ที่เราจะใชไดใน
องคกรท่ัวๆ ไป ก็จะเปนสวนที่อยูใน Class A, B, C ตามตารางในรูปท่ี 1.2 

ยังมี IP บางสวน ที่อยูในสวนของ Class A, B, C นี้ แตไมไดมีการใชงานจริงในโลก จะ
เรียกวาเปน Private IP Address สําหรับใหใชภายในองคกร (Intranet) (หามเอามาใชภายนอก 
หรือสวนท่ีอยูในอินเทอรเน็ต) 

IP Address เหลานี้คือ 

• 10.0.0.0 – 10.255.255.255 

• 172.0.0.0 – 172.16.255.255 

• 192.168.1.0 – 192.168.16.255 

สรุปไดวา 

• IP Address จะแบงเปนสวน Net ID และสวน Host ID 

• จาก IP Address ที่เราไดรับ สวน Host ID เทานั้นท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงได 

• การแบง IP ออกเปน Class สามารถทําไดโดยแบงตามจํานวน Net ID ท่ีมี 

• Class D ใชในงานดาน Multicast 

• Class E สงวนไว ไมมีการใช 
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Subnet Mask À√◊Õ Net Mask 
เนื่องจากเคร่ืองคอมพิวเตอรจําเปนตองทราบ IP address ของตัวเองและตองทราบวา มี 

กี่บิตเปน Network ID และมีกี่บิตเปน Host ID  ฉะนั้นเราจึงใช Subnet mask ในการบอกขอมูล 
ดังกลาว Subnet mask เปนตัวเลข 32 บิต (4 ไบต เทากับ IP Address) ที่จะมีคา 1 สําหรับสวนท่ี
เปน Network ID และมีคา 0 สําหรับ Host ID ตัวอยางเชน ถาเรามี IP Address ที่เปน Class B 
ซ่ึงมี Net ID เปน 16 บิต และ Host ID เปน 16 บิต สามารถเขียน Net Mask เรียงตามบิตไดดังนี้ 

1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 00002 

เลขดังกลาวเปนเลขฐาน 2 สามารถแปลงเปนฐาน 10 ไดเทากับ 255.255.0.0  

สําหรับกรณีของ Class C IP Address ในทํานองเดียวกันก็สามารถเขียน Net Mask ได
เปน 255.255.255.0 

เพ่ือใหเห็นภาพ จึงขอยกตัวอยางจริง เชน หนวยงานหนึ่งไดรับแจก IP Address เปน 
Class C IP Address 203.150.154.0 Net Mask 255.255.255.0 ก็จะหมายความวา สวน Host 
ID เปน 8 บิต (นับจากสวนท่ี Net Mask เปน 0)  ดังนั้น หนวยงานนี้สามารถนําเอา IP Address 
ท่ีไดไปแจกจายใหกับเคร่ืองคอมพิวเตอรตางๆ ได ต้ังแต 203.150.154.1 จนถึง 
203.150.154.254 รวม 254 เคร่ือง  

• 203.150.154.0 ชื่อเครือขาย, Network Name (ไมนําไปแจกจาย) 

• 203.150.154.1 แจกจายใหกับคอมพิวเตอร เคร่ืองที่ 1 

• 203.150.154.2 แจกจายใหกับคอมพิวเตอร เคร่ืองที่ 2 

• 203.150.154.3 แจกจายใหกับคอมพิวเตอร เคร่ืองที่ 3 

• ... 

• 203.150.154.254 แจกจายใหกับคอมพิวเตอร เคร่ืองที่ 254 

• 203.150.154.255  เปน Broadcast Address (ไมนําไปแจกจาย) 

จากตัวอยางก็จะเห็นวา ถาเรามี Class C IP Address ก็จะสามารถแจกจายใหกับอุปกรณ
คอมพิวเตอรตางๆ ไดทั้งหมด 254 เคร่ือง 
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บางทีเรานิยมเขียน Net Mask โดยนับเปนจํานวนบิตของ Net ID แลว เขียนตอทายเลข 
IP Address ไปเลย เชน กรณีตัวอยาง IP Address 203.150.154.0 (Network Name) ที่มี Net 
Mask 255.255.255.0 สามารถเขียนใหส้ันไดวา 203.150.154.0/24 เนื่องจากมีจํานวน Net ID 24 
บิตน่ันเอง 

สรุปไดวา 

• การบอก IP Address จะตองบอก Net Mask มาดวยเสมอ มิฉะนั้นจะไมทราบวา สวน
ไหนเปน Net ID และสวนไหนเปน Host ID 

• สวนที่เปน Host ID เทาน้ัน ที่เรานําไปแจกจายตอได 

• ใน IP Class หนึ่งๆ จะมีอยู 2 IP ท่ีเราไมสามารถใชได คือ ตัวที่ Host ID เปน 0 หมด 
จะเรียกวาเปน ชื่อ เครือขาย (Network Name) และตัวที่ Host ID เปน 1 หมด จะ
เรียกวาเปน Broadcast Address 

Classless IP Address 
ในหัวขอที่ผานมาไดกลาวถึง ความส้ินเปลืองในการแจกจาย IP Address แบบ เปน Class 

A, B, C เน่ืองจาก หนวยงานสวนมากที่ไดไป เอาไปใชกันไมหมด สวนที่เหลือท่ีแจกไปแลวก็ไม
สามารถเอามาแบงใหคนอื่นที่มาขอใหมได ดังนั้นจึงมีวิธีการแจกจาย IP Address โดยให IP เปน 
Classless คือจํานวนบิตของ Net ID ไมจําเปนตองเปนคา 8, 16, 24 (เหมือน Class A, B, C) อีก
ตอไป โดยจะเปนคาใดๆ ก็ไดตามความตองการจริง ตัวอยางเชน ถา 203.150.154.0/24 เปน 
แบบ Class C มี Net ID 24 บิต สามารถเอาไปแจกจายได 254 เคร่ือง แตหากวาหนวยงานนั้นใช
คอมพิวเตอรเพียง 100 เคร่ือง เราสามารถแจก IP แบบ Classless เชน ใหเปน 203.150.154.0/25 
สามารถเขียน Net Mask ไดเปน 

1111 1111 1111 1111 1111 1111 1000 00002 = 255.255.255.12810 

จะเห็นวาสวน Host ID จะลดลงเหลือแค 7 บิต สามารถนําไปแจกจายได 27 - 2 = 126 
เคร่ือง ดังนี้ 
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• 203.150.154.0 ชื่อเครือขาย Network Number (ไมนําไปแจกจาย) 

• 203.150.154.1 แจกจายใหกับคอมพิวเตอร เคร่ืองที่ 1 

• 203.150.154.2 แจกจายใหกับคอมพิวเตอร เคร่ืองที่ 2 

• 203.150.154.3 แจกจายใหกับคอมพิวเตอร เคร่ืองที่ 3 

• ... 

• 203.150.154.126 แจกจายใหกับคอมพิวเตอร เคร่ืองที่ 126 

• 203.150.154.127  เปน Broadcast Address (ไมนําไปแจกจาย) 

จะเห็นวาคราวนี้ ชื่อเครือขายเดียวกัน (203.150.154.0) ท่ีมี Net Mask ตางกัน (/24 และ 
/25) สามารถนําไปแจกจายไดไมเทากัน และเลข 203.150.154.127 ซ่ึงเดิมเคยไปแจกจายได ก็
กลายเปน Broadcast Address ไปแลว ดังนั้น การบอก IP Address จะตองบอก Net Mask ดวย
เสมอ มิฉะนั้นจะไมสามารถนําไปใชงานไดเลย 

อีกตัวอยางหน่ึง IP Address 203.150.154.128/25 สามารถแจกจายได 27 - 2 = 126 
เคร่ืองเชนกัน ดังนี้ 

• 203.150.154.128 ชื่อเครือขาย Network Number (ไมนําไปแจกจาย) 

• 203.150.154.129 แจกจายใหกับคอมพิวเตอร เคร่ืองที่ 1 

• 203.150.154.130 แจกจายใหกับคอมพิวเตอร เคร่ืองที่ 2 

• 203.150.154.131 แจกจายใหกับคอมพิวเตอร เคร่ืองที่ 3 

• ... 

• 203.150.154.254 แจกจายใหกับคอมพิวเตอร เคร่ืองที่ 126 

• 203.150.154.255  เปน Broadcast Address (ไมนําไปแจกจาย) 

จะเห็นวาการบอก Net Mask ก็มีความสําคัญอีก ตัวอยางเชน เลข IP 203.150.154.128 
เฉยๆ อาจเปนสมาชิกธรรมดา (แจกจายได) ใน 203.150.154.0/24 แตกลับเปนชื่อเครือขาย 
สําหรับกรณี 203.150.154.128/25 (ชื่อเครือขายคือ เลข IP Address ที่มีสวน Host ID เปน 0 
หมด) 
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จะเห็นวา เราสามารถแบง 203.150.154.0/24 เดิมนั้น ออกเปน 2 Network ยอย 203. 
150.154.0/25 และ 203.150.154.128/25 แลวแจกจายใหกับสองหนวยงาน แตละหนวยงานใชได 
126 เคร่ือง ก็เปนการใช IP Address อยางคุมคา ทานอาจลองฝกฝมือคํานวณวา 203.150. 
154.0/24 นั้น ถาจะแบงใหหนวยงานตางๆ โดยที่แตละหนวยงานมีคอมพิวเตอรไมเกิน 60 เคร่ือง 
จะแบงอยางไร และแบงไดกี่หนวยงาน  

สรุปไดวา 

• การใช IP แบบ Classless นั้น สามารถประหยัด IP Address ได เราสามารถใช  
Net Mask ที่มีจํานวนบิตมาก หรือนอยกวานี้ ไดตามอิสระ ตามความตองการใชงาน
จริง ทําใหไมเกิดการสูญเสียโดยเปลาประโยชน  แตอาจจะตองตรวจสอบอุปกรณตางๆ 
ท่ีมีอยูวาสนับสนุนการใชงานแบบ Classless IP หรือเปลา เน่ืองจากอุปกรณรุนเกาๆ 
บางตัวจะไมสนับสนุน 

Gateway 

PC

PC

PC

PC PC

PC

PC

Gateway

Network 1 Network 2

 

รูปที่ 1.3  แสดง Gateway 
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การท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอรในเครือขายสองเครือขายจะสงขอมูลถึงกันไดนั้น จะตองมีอุปกรณ
อันหนึ่งซึ่งเชื่อมตอกับทั้งสองเครือขาย (มันก็จะมี 2 IP Address) และทําหนาท่ีสงตอขอมูลจาก
เคร่ืองอ่ืนๆ ในแตละเครือขายขามไปมา  อุปกรณอันนั้น เราเรียกมันวา Gateway ซึ่งอาจเปน
คอมพิวเตอร หรือเปน อุปกรณเลือกเสนทาง (Router) ก็ได 

เครือขายอินเทอรเน็ตแลวแทจริงนั้น ก็คือการเชื่อมตอระหวางหลายๆ เครือขาย โดยอาศัย
อุปกรณ Gateway เหลาน้ีนั่นเอง 

รูปแบบสวนใหญของการเชื่อมตออินเทอรเน็ต ก็จะมีเครือขายภายใน และมีอุปกรณ 
Gateway ตัวหนึ่ง เชื่อมตอไปยังผูใหบริการอินเทอรเน็ตนั่นเอง Gateway บางทีอาจทําหนาที่เปน 
Firewall ดวย คือทําหนาท่ีกรองขอมูลที่เขาและออก กอนที่จะสงตอเพ่ือดูแลความปลอดภัยนั่นเอง 

สรุปไดวา 

• Gateway ทําหนาท่ีสงตอขอมูลระหวางเครือขายมากกวา 2 เครือขาย โดย Gateway 
จะตองมีสวนเชื่อมตอกับเครือขายเหลาน้ัน และมีจํานวน IP Address เทากับจํานวน
เครือขายที่มันตออยู 

Õÿª°√≥Ï‡≈◊Õ°‡ Èπ∑“ß (Router) 
ดังที่กลาวมาอุปกรณ Gateway จะเปนเคร่ืองคอมพิวเตอร หรืออุปกรณเลือกเสนทาง หรือ 

Router ก็ได Router เปนอุปกรณเฉพาะที่ออกแบบมาใหทําหนาที่สงตอขอมูลระหวางเครือขาย
โดยเฉพาะ Router เครือขายอินเทอรเน็ตก็ประกอบดวยอุปกรณ Router ตอกันโยงใยไปเร่ือยๆ 
น่ันเอง มันมีหนาที่สงตอ (forward) ขอมูล จากเครือขายหนึ่งไปยังอีกเครือขายหนึ่งและถัดๆ ไป 
เพื่อขอมูลนั้นจะไปถึงจุดหมายปลายทางในที่สุด Router จะตออยูกับเครือขายไมนอยกวา 2 
เครือขาย มันตัดสินวาจะสงขอมูลไปทางใด โดยพิจารณาจาก ตารางขอมูลเลือกเสนทาง (Routing 
Table) และจาก สถานะของเสนทางตางๆ Router จะมีวิธีการ (algorithms) คํานวณคาตางๆ 
รวมท้ังระยะทางของเสนทาง จากนั้นมันจะเลือกเสนทางที่ดีท่ีสุดที่จะสงขอมูลตอไป (ในกรณีที่มี
ทางเลือกมากกวาหน่ึง) โดยทั่วไปแลว ขอมูลบนอินเทอรเน็ตจะตองผาน Router หลายตัวหลาย
จุดจนกวาจะเดินทางถึงปลายทาง 
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 √ÿª 
ในบทนี้ไดกลาวถึง เทคโนโลยีดานเครือขายอินเทอรเน็ตเบ้ืองตน เพ่ือเปนพ้ืนฐานความรูที่

จะอานในบทตอๆไป อยางไรก็ตาม หากผูอานมีความสนใจในดานเทคโนโลยีเครือขาย สมควร
อานหนังสือเพิ่มเติมในหัวขอที่เกี่ยวกับเครือขายอินเทอรเน็ต และ TCP/IP ซึ่งมีอยูมากมาย ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

·À≈Ëß¢ÈÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ 
1. http://whatis.com/ 

2. Stevens, R. 1994. TCP/IP Illustrated, Volume 1. Addison-Wesley. 

3. Tanenbaum, A. 1996. Computer Networks. Prentice Hall. 

4. Internetworking Basics,  http://www.clsco.com/cpress/cc/td/cpress/fund 
/ith/ith01gb .htm 
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æ◊Èπ∞“π DNS 
เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารตางๆ ที่อยูบนเครือขายอินเทอรเน็ตน้ัน แตละตัว

จะตองมีเลข IP Address (ที่ตองไมซ้ํากัน) การติดตอส่ือสารระหวางเคร่ืองตางๆ จะใช IP 
Address เปนหลัก แตบางทานอาจสงสัยวาเหตุใดเราจึงสามารถดูเว็บไซต (Web Site) ตางๆ โดย
การพิมพชื่อ เชน www.school.net.th ก็สามารถไปยังเว็บไซตของโครงการ SchoolNet ได โดยท่ี
ไมตองใส IP Address เหตุท่ีเปนดังนี้ เพราะวาเรามีระบบ DNS 

Domain Name System หรือ DNS เปนระบบของการแปลงกลับไปกลับมาระหวางชื่อ
โฮสต (host) ใหเปน IP Address เชน www.school.net.th มี IP Address คือ 202.44.204.80 
เปนตน 

การแปลงจากชื่อโฮสตใหเปน IP Address เรียกวา Forward mapping คือแปลงจากชื่อ 
www.school.net.th ใหเปน IP Address 202.44.204.80 และการแปลงจาก IP Address ใหเปน
ชื่อโฮสตเรียกวา Reverse mapping เชนแปลงจาก IP Address 202.44.204.80 ใหเปนชื่อโฮสต
คือ www.school.net.th  

โครงสรางของ DNS ก็จะมีลักษณะคลายคลึงกับโครงสรางไฟลของระบบ Unix (Unix File 
System) ดังแสดงในรูปที่ 2.1 นี้ 



บทท่ี 2   DNS   55 
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รูปที่ 2.1  โครงสรางของ DNS 

จากรูปที่ 2.1 จะเห็นไดวามีลักษณะคลายคลึงกับตนไม คือมีการแตกกิ่งกานสาขาออกมา
จากจุดบนสุด คือ root บางทีเราเรียกวา . อานวา ดอต (dot) หรือจุด แลวก็แตกกิ่งลงมาท่ี top 
level domain และตอมาก็คือ second level domain ลงมาเรื่อยๆ 

แตละ โหนด (Node) (วงกลมในรูปที่ 2.1) สามารถมีชื่อได 63 ตัวอักษร  และชื่อของแตละ
โหนดจะใชตัวอักษรใหญหรือเล็กก็ไดไมตางกัน 

โดเมนเนม (Domain name) ของโหนดใดๆ ในรูปที่ 2.1 นั้นจะเร่ิมตนที่โหนดนั้นๆ และ
เล่ือนไปจนกระทั่งถึง root โดยใช dot (.) เปนตัวแยกชื่อในโดเมนเนม และทุกโหนดในภาพจะตอง
มีโดเมนเนมเดียวเทานั้น เชน www.school.net.th 

ระดับของโดเมนสามารถแบงไดดังนี้ 

1. arpa  เปนโดเมนพิเศษซึ่งใชสําหรับการแปลงกลับ (Reverse Mapping) IP Address 
เปนชื่อโดเมนเนม เชน 80.204.44.202.in-addr.arpa สามารถแปลงกลับเปนชื่อโดเมน
เนมคือ www.school.net.th 
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2. โดเมนที่มีตัวอักษร 3 ตัวที่มีอยู 7 โดเมนเรียกวา generic domain สวนมากใชใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
ชื่อโดเมน คําอธิบาย 
com องคกรธุรกิจ 
edu สถาบันการศึกษา 
gov หนวยงานราชการ 
int องคกรระหวางประเทศ 
mil หนวยงานทหาร 
net ผูใหบริการเครือขาย 
org องคกรอ่ืนๆ 

3. โดเมนที่มีตัวอักษร 2 ตัว เรียกวา country domain ซึ่งเปนตัวอักษรที่ใชแทนประเทศ
ตางๆ เชน th เปนโดเมนที่แทนประเทศไทยคือ Thailand เปนตน 

ตอนนี้ทานผูอานคงจะมีคําถามอยูในใจแลววาเคร่ืองของทานจะทราบไดอยางไรวา เมื่อทาน
เรียกไปท่ี www.school.net.th แลวจะแปลงเปน IP Address ไดอยางไร  สิ่งที่เปนหนาท่ีหลัก
สําหรับระบบโดเมนเนมคือ การกระจายความรับผิดชอบภายใน DNS ไมมีสวนใดสวนเดียวท่ีจะ
สามารถจัดการทุกระดับใน tree นี้ได ดังนั้นจึงมีหนวยงานที่เรียกกันวา NIC เปนผูกระจายความ
รับผิดชอบจากระดับ top-level domains ไปสูระดับอื่นๆ ในแตละ zone เชน ประเทศไทยมี
หนวยงาน THNIC (http://www.thnic.net) เปนผูดูแล top level domains ของ TH หรือประเทศ
ไทย และผูท่ีดูแลโดเมน nectec.or.th ก็คือ NECTEC ซึ่งจะเห็นไดวา THNIC ไดกระจายความ
รับผิดชอบในการดูแลโดเมนนี้ มาใหทาง NECTEC เปนผูดูแล 

Name Server 
เมื่อความรับผิดชอบของแตละโซนไดถูกกระจายไปแลว ผูที่รับผิดชอบโซนของตัวเองก็

จะตองจัดหา Name Server ซึ่งเปนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีมีซอฟตแวรเพ่ือทําหนาท่ีเก็บฐานขอมูล 
สําหรับการแปลง ชื่อ และ IP Address  
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Name Server แบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ 

• Primary Name Server 

• Secondary Name Server 

• Cache Name Server 

Primary ·≈– Secondary Name Server 
Primary และ Secondary Name Server จะที่มีหนาที่เก็บฐานขอมูลของโดเมนเนมของ

สวนท่ีมันรับผิดชอบ เชน สําหรับโดเมน nectec.or.th จะมี Primary Name Server คือ ns1. 
nectec.or.th และมี Secondary Name Server 2 เคร่ืองคือ ns.thnic.net และ ns2.inet.co.th 

ฉะนั้นผูดูแลระบบจะตองจัดหา Primary Name Server 1 เคร่ือง และ Secondary Name 
Server อยางนอย 1 เคร่ืองไวสําหรับเก็บฐานขอมูลในโซนที่ตนเองรับผิดชอบอยู โดยท่ีเคร่ือง 
Name Server ดังกลาวทั้ง 2 ประเภทนั้นจะตองเปนคนละเครื่องกันเพื่อปองกันปญหาวา หาก
เคร่ือง Primary Name Server ไมสามารถใหบริการแกผูใชได (ไมสามารถตอบคําถามได) เคร่ือง 
Secondary Name Server ก็จะใหบริการในการแปลงขอมูลแทนได (Single point of failure) 

ความแตกตางระหวาง Primary Name Server และ Secondary Name Server คือเคร่ือง
ท่ีทําหนาท่ีเปน Primary จะเก็บขอมูลท้ังหมดสําหรับโซนที่ดูแลอยู (ดังนั้นการแกไขขอมูลตางๆ 
จะทําที่ Primary Name Server เทานั้น) สวนเคร่ืองที่เปน Secondary ทุกเคร่ืองจะดึงขอมูลจาก
เคร่ืองที่เปน Primary คือจะทําการโอนถายขอมูลจากเคร่ือง Primary ซึ่งเรียกวา Zone transfer 
มายังเคร่ืองของตนเพ่ือเก็บเปนฐานขอมูล ทุกๆ ชวงเวลาหนึ่งๆ 

เมื่อมีโฮสตใหมตองการที่จะเพิ่มเขาไปในโซน ผูดูแลระบบจะตองทําการเพิ่มขอมูลคือ ชื่อ 
host และ IP Address ของ host นั้นลงไปยังฐานขอมูลบนเคร่ือง Primary Name Server จากนั้น
เคร่ือง Primary ก็จะมีการอานไฟลใหมเร่ือยๆ และทําใหสามารถทําการตอบคําถาม (Query) จาก
ผูใชไดวาโฮสตดังกลาวมี IP Address อะไร นอกจากนั้นเคร่ืองที่เปน Secondary ก็จะทําการ
สําเนาขอมูลน้ันเขาเครื่องของตัวเอง (ปกติแลวจะทําการสําเนาขอมูลทุกๆ 3 ชั่วโมง) และถาเคร่ือง 
Primary มีขอมูลใหมเกิดข้ึนก็จะทําใหเคร่ือง Secondary มีขอมูลใหมตามไปดวย 

การเพิ่มขอมูลเขาไปเวลามี host ใหมนั้น ควรจะทําทั้ง Forward และ Reverse เชน เรา
ตองการเพ่ิม host ใหม ชื่อ openmind.nectec.or.th มี IP Address 203.150.154.28 เราจะตอง



58   สรางอินเทอรเน็ตเซิรฟเวอรดวย Linux  

เพ่ิมในฐานขอมูลของโดเมน nectec.or.th ท่ี Primary Name Server ของโดเมน nectec.or.th (ซึ่ง
คือ ns1.nectec.or.th) และเพ่ิมในฐานขอมูลของ 154.150.203.in-addr.arpa ที่ Primary Name 
Server ของโดเมนของ 154.150.203.in-addr.arpa (ซึ่งบังเอิญอยูที่เคร่ือง ns1.nectec.or.th)  
เชนกัน นั่นคือ เคร่ืองหน่ึงๆ สามารถเปน Primary และ/หรือ Secondary Name Server ใหกับ
หลายโดเมนได 

Cache Name Server 
Cache Name Server จะทําหนาที่รับคําสั่งจากเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูใช เชน ขอทราบ 

IP จากชื่อ หรือขอทราบชื่อจาก IP แลวไปคนหามาให Cache Name Server จะเปน DNS 
Server ที่เราตั้งในเคร่ืองพีซีน่ันเอง การที่เคร่ือง Cache Name Server หยุดทํางาน จะมีผลมาก 
เนื่องจากผูใชพีซีจะใชงานอินเทอรเน็ตไมไดเลยทีเดียว นอกจากจะใช IP Address แทนชื่อ สวน 
Primary และ Secondary จะรับ Request จาก Name Cache Server อีกที จึงไมคอยไดติดตอกับ
โปรแกรมของผูใชโดยตรง 

เคร่ือง Cache Name Server จะมีฐานขอมูลสําหรับเก็บชื่อ Root Name Server (ก็คือ 
Primary/Secondary Name Server ของโดเมนข้ันบนสุด คือ “.” น่ันเอง ปจจุบันมีประมาณ 10 ตัว
กระจายอยูท่ัวโลก) 

เวลาที่ Cache Name Server ไดรับคําขอทราบ IP Address จากชื่อ (หรือในทางกลับกัน) 
มันจะไลถามผูรับผิดชอบในแตละโซน (จะถาม Primary Name Server กอน กรณีที่เคร่ือง Primary 
หยุดทํางาน จะไปถามเครื่อง Secondary แทน) เร่ิมจาก Root Name Server ไปจนกวาจะเจอตัว
ท่ีรับผิดชอบจริงๆ ดูตัวอยางจากแผนภาพ นอกจากนี้ คําถามใดท่ีเคยออกไปคนหาและตอบไป
แลวน้ัน จะถูกเก็บไวในหนวยความจํา เพ่ือที่วาคร้ังตอไปจะไดตอบไดทันที ไมตองออกไปคนหา
อีก (เปนที่มาของคําวา Cache) จนกวาจะถึงชวงเวลาที่จะตองอัปเดต (update) ขอมูลใหม (ตาม
คา Time to Live) 

ขอดีท่ี Cache Name Server มีความสามารถในการทํา caching ก็คือสามารถลดปริมาณ
ขอมูลที่จะตองเดินทางไปคนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ตในคร้ังตอๆ ไป 
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รูปท่ี 2.2  ขั้นตอนการทํางานของระบบ DNS ในการคนหา IP Address ของ www.school.net.th 

จากรูปที่ 2.2 จะเห็นไดวาเมื่อมีผูใชตองการทราบวา www.school.net.th คือ IP Address 
อะไร เคร่ืองก็จะสงคําถามไปยัง Cache Name Server ซึ่ง Cache Name Server ก็จะสงคําถาม
ไปยัง Root Name Server จากนั้น Root Name Server ก็จะตอบกลับมาวาผูที่รับผิดชอบโซน 
th อยูคือใครและสงชื่อและ IP Address ของ ns.thnic.net ซึ่งเปน Primary Name Server 
ของโซน th นั้นกลับมา แลว Name Server ของเราก็จะสงคําถามน้ีไปยัง ns.thnic.net แลวก็สง
ตอไปเรื่อยๆ ดังแสดงในภาพจนกระทั่งทราบวาผูดูแลโซน school.net.th คือ ns1.nectec.or.th 
จากนั้นก็สงคําถามไปยัง ns1.nectec.or.th แลวไดรับคําตอบกลับมาวา www.school.net.th คือ 
202.44.204.80 
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Time to Live 
Name Server ไมสามารถเก็บขอมูลท่ีตนไปคนหามาไดตลอดไป เพราะวาถาใชขอมูลเดิม

อยูตลอดเวลาก็อาจจะไมสามารถไดขอมูลที่ทันสมัยเมื่อผูรับผิดชอบโซนนั้นเปลี่ยนแปลงขอมูลไป 

ดังนั้นผูดูแลระบบ หรือผูที่รับผิดชอบในโซนของตนนั้นจะตองมีขอมูลที่เรียกวา Time To 
Live หรือ TTL สําหรับขอมูลของตน และ Name Server ก็จะตองเก็บเวลานั้นไวดวย แลวเมื่อถึง
เวลาดังกลาวก็แสดงวาขอมูลท่ีตนไดมานั้นหมดอายุลง Name Server จะตองยกเลิกขอมูลเดิม
แลวไป นําขอมูลมาใหมจากผูรับผิดชอบในโซนนั้นๆ  

Resource Record 
ชนิดของขอมูลในระบบโดเมนเนมมีแตกตางกันมากกวา 20 ประเภทแตบางประเภทก็ได

ถูกยกเลิกไปแลว ผูเขียนขอยกตัวอยางประเภทของขอมูลที่มีความสําคัญในปจจุบันดังนี้ 
 

ชื่อ ความหมาย 
A IP Address 
NS Name Server 
CNAME Canonical name 
PTR Pointer record 
HINFO Host information 
MX Mail exchange record 

ผูเขียนขอใชคําส่ัง host เปนการยกตัวอยางของ Resource Record ซึ่งคําส่ังนี้ผูเขียนจะ
อธิบายอยางละเอียดในหัวขอตอไป 

> host -t A www.school.net.th 

www.school.net.th       A       202.44.204.80 

เมื่อเราถามไปยัง Name Server ถึงขอมูลประเภท A เคร่ือง Name Server ก็จะตอบ 
คําถามของเราออกมาในรูปของ IP Address 
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> host -t PTR 80.204.44.202.in-addr.arpa 

80.204.44.202.in-addr.arpa      PTR     www.school.net.th 

เมื่อเราถามไปยัง Name Server ถึงขอมูลประเภท PTR เคร่ือง Name Server ก็จะตอบ
คําถามของเราออกมาในรูปของชื่อ host โดยที่เราจะตองใสคําถามท่ีอยูในรูปของ IP Address 
กลับดานแลวตามดวย .in-addr.arpa ดังแสดงในรูปที่ 2.1 

> host -t NS school.net.th 
school.net.th           NS      ns1.nectec.or.th 

school.net.th           NS      ns2.inet.co.th 

เมื่อเราถามไปยัง Name Server ถึงขอมูลประเภท NS เคร่ือง Name Server ก็จะตอบ 
คําถามของเราออกมาในรูปของ Name Server ผูที่ดูแลโซน school.net.th ซึ่งมีอยู 2 Name 
Server ที่ดูแลโซนนี้อยู ไดแก ns1.nectec.or.th และ ns2.inet.co.th  

> host -t CNAME www.cisco.com 

www.cisco.com           CNAME   cio-sys.cisco.com 

เมื่อเราถามไปยัง Name Server ถึงขอมูลประเภท CNAME เคร่ือง Name Server ก็จะ
ตอบคําถามของเราออกมาในรูปของชื่อ host ที่มี IP Address เดียวกับโฮสตที่เราถามไปหรือ 
บางทีเราอาจจะเรียกวาเปนชื่อเลนก็ได ซ่ึงสามารถพิสูจนไดจากคําส่ังอีก 2 คําส่ังดานลางนี้ 

> host -t A cio-sys.cisco.com 

cio-sys.cisco.com       A       192.31.7.130 
> host -t A www.cisco.com 

www.cisco.com           CNAME   cio-sys.cisco.com 

cio-sys.cisco.com       A       192.31.7.130 
 

> host -t MX school.net.th 

school.net.th           MX      1 user.school.net.th 
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เมื่อเราถามไปยัง Name Server ถึงขอมูลประเภท MX เคร่ือง Name Server ก็จะตอบ 
คําถามของเราออกมาในรูปของชื่อ host ที่ไวสําหรับรับ email ที่สงไปยัง school.net.th นั่น 
หมายความวา ถาเราสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสไปยัง pang@school.net.th ตัวจดหมายจะวิ่งไป
ยังเคร่ือง user.school.net.th 

·À≈Ëß¢ÈÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ 
• DNS and BIND in a Nutshell, Paul Albitz and Cricket Liu, O’Really & Associates 

Inc., Oct 1992 

• TCP/IP Illustrated Volume 1 The Protocols, W.Richard Stevens, Addison-
Wesley Publishing Company, 1994 

• RFC 882, 883, 1034, 1035 
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คอมพิวเตอรท่ีใหบริการงานตางๆ ใหกับเคร่ืองอื่นๆ จะเรียกวา Server ถาเคร่ืองนั้น
ใหบริการงานใด ก็จะเรียกวาเปน Server ของบริการนั้น เชน ถาใหบริการพิมพงาน ก็จะเรียกวา
เปน Print Server ถาใหบริการรับ-สง จดหมายอิเล็กทรอนิกสก็จะเรียกวา Mail Server 

คอมพิวเตอรท่ีมาใชบริการจากเคร่ือง Server ก็จะเรียกวา ไคลเอนต (Client) 

ตัวอยางเชน WWW (World Wide Web) เคร่ืองท่ีทําหนาที่ใหบริการ ก็จะเรียกวา Web 
Server ซึ่งก็จะมีซอฟตแวรเชน Apache Web Server, Microsoft Internet Information Server 
(IIS), Netscape Enterprise Server เปนตน  สวน Client ก็จะมีซอฟตแวร เชน Netscape 
Navigator/Communicator หรือ Microsoft Internet Explorer เปนตน  บางทีเราเรียก Software 
ท่ีเปน Client ของ WWW วา Web Browser 

ลักษณะการทํางานแบบนี้จะเรียกวา Client-Server มีตัวหนึ่งใหบริการ และอีกตัวหนึ่งใช
บริการ เคร่ืองคอมพิวเตอรหนึ่งๆ ไมจําเปนตองวาจะตองเปน Client หรือ Server อยางใดอยาง
หนึ่ง อาจเปนท้ังสองอยางก็ได เชน เคร่ืองคอมพิวเตอรเคร่ืองหนึ่ง อาจจะทําหนาที่เปน Print 
Server สําหรับงานพิมพ แตเปน Client ของอีกเคร่ืองหนึ่งในงานรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

เคร่ืองคอมพิวเตอรเคร่ืองเดียวกันอาจทําหนาท่ีเปน Server สําหรับหลายๆ งานก็ได และ
อาจมี Client ของงานนั้นๆ อยูในเคร่ืองเดียวกันก็ได เชน เคร่ืองเดียวทําหนาที่เปนทั้ง File และ 
Print Server และอาจมีโปรแกรมของผูใชท่ีทํางานบนเครื่องนี้ ทําหนาที่เปน Print Client ทําการ
ส่ังพิมพไปยังสวน Print Server ท่ีทํางานอยูบนเคร่ืองเดียวกันได 
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ระบบปฏิบัติการแบบ Unix เปนระบบปฏิบัติการที่มีตนกําเนิดจาก Bell Laboratory ประเทศ
สหรัฐอเมริกา พัฒนาขึ้นโดย เคน ทอมปสัน (Ken Thompson) และเดนนิส ริชชี (Dennis Ritchie) 
ต้ังแตป พ.ศ. 2512 ในปจจุบันคําวา Unix เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียน (Registered Trade-
mark) ของหนวยงานชื่อ The Open Group ซึ่งจะทําการกําหนด และรับรองมาตรฐานของ
ระบบปฏิบัติการ Unix มีการกําหนดมาตรฐาน API (Application Programming Interface) และ 
User Interface ที่เรียกวา X/Open Programming Guide หรือบางทีเรียกวา Unix95 หรือ Unix98 
ผูผลิตระบบปฏิบัติการที่ตองการใหผลิตภัณฑของตัวเอง สามารถใชชื่อวา Unix ไดอยางถูกตอง 
จะตองทําตามมาตรฐานที่กําหนด เพ่ือใหไดคํารับรองจาก The Open Group ระบบปฏิบัติการที่
ไดรับมาตรฐานแบบ Unix เชน Digital Unix, SCO Unix และ IBM's OpenEdition MVS เปนตน 

อยางไรก็ดี มีระบบปฏิบัติการจํานวนมาก ท่ีมีลักษณะคลายระบบ Unix แตไมไดไปจด
ทะเบียนใหรับรองเปนทางการ เราอาจเรียกระบบปฏิบัติการเหลานี้วา ระบบปฏิบัติการแบบคลาย 
Unix หรือ Unix-Compatible เชน Sun Solaris, IBM AIX รวมถึง Linux  

ระบบ Unix และ Unix-Compatible น้ัน จัดไดวาเปนซอฟตแวรประเภทระบบปฏิบัติการ 
เชนเดียวกับซอฟตแวร Microsoft Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows NT 
หรือ IBM OS/2 

ในอดีต ระบบปฏิบัติการ Unix สวนมากจะมีใชงานบนเครื่องคอมพิวเตอรใหญๆ เชน เมนเฟรม 
หรือมินิคอมพิวเตอร จึงเปนเร่ืองที่หางไกลผูใชธรรมดาที่ใชเคร่ืองพีซี (Personal Computer) จะได
ใช การใชงานจะจํากัดอยูเฉพาะในแวดวงนักคอมพิวเตอรท่ีใชงานเคร่ืองใหญๆ เทาน้ัน จนมาถึง
เมื่อ Linux ไดถูกพัฒนาขึ้น การใชระบบแบบ Unix-Compatible จึงแพรหลายในหมูผูใชธรรมดามาก
ข้ึน 
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Linux เปนชื่อของระบบปฏิบัติการ (Operating System) แบบ Unix-Compatible ตัวหนึ่ง 
ท่ีทํางานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร ท่ีใชตัวประมวลผล (CPU) ตระกูล Intel-x86 Compatible, 
Motorola 68k, Compaq (ในอดีต Digital) Alpha, Sparc, Mips และ Motorola PowerPC โดยมี
การพัฒนาตามมาตรฐาน POSIX (Portable Operating System Interface) เชนเดียวกับ
ระบบปฏิบัติการแบบ Unix อ่ืนๆ (ปจจุบัน POSIX ไดถูกรวมเปนสวนประกอบของ X/Open 
Program-ming Guide) 

Linux ไดถูกพัฒนาข้ึน โดยมีความตั้งใจเร่ิมตนที่จะใหเปนระบบปฏิบัติการแบบคลาย 
UNIX ที่สามารถทํางานไดบนเคร่ืองพีซีธรรมดา ที่ใช CPU ตระกูล Intel-x86 Compatible ซึ่งก็คือ 
ท่ีเราใชกันตามบานนั่นเอง เปนการพลิกผันโลกของระบบ Unix แทนที่จะอยูเฉพาะในเคร่ืองใหญๆ 
ตามศูนยคอมพิวเตอรเหมือนแตกอน 

Linux เปนระบบปฏิบัติการแบบคลายระบบ Unix (UNIX-Compatible) ที่มีประสิทธิภาพสูง
ตัวหนึ่ง จุดเดนคือ Linux เปนซอฟตแวรภายใตลิขสิทธิ์ GNU GPL (GNU General Public 
License, บางทีเรียกวา GPL เฉยๆ) สามารถใชงานโดยที่ไมตองเสียคาใชจายใดๆ เราสามารถหา
ซอฟตแวร Linux ไดจากเคร่ืองใหบริการ FTP หลายแหงบนอินเทอรเน็ต หรืออาจจะตองจายเงิน
เล็กนอยเพื่อส่ังซื้อแผนซีดี จากบริษัทจําหนายซอฟตแวรตางๆ ถาทานไมมีอินเทอรเน็ตใชงาน
หรือไมอยากจะรอ FTP นานๆ ชนิดขามวันขามคืน เน่ืองจากตัวซอฟตแวรทั้งชุดจะมีขนาดหลาย
รอยเมกะไบต 

เราสามารถใชงาน Linux ไดโดยไมตองเสียคาใชจายในสวนลิขสิทธิ์ แต Linux ไมใช Free–
ware หรือ Shareware ตัว Kernel นั้น สงวนลิขสิทธิ์โดย Linus Torvalds สวนโปรแกรมประกอบ
อ่ืนๆ ที่เขียนข้ึนโดยผูใดก็จะเปนสงวนลิขสิทธิ์เปนของเจาของคนนั้น และจะอยูภายใต GPL เรา
สามารถใชงาน Linux โดยไมเสียคาใชจายใดๆ โดยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของ GPL (บางที
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เรียกวา CopyLeft)  ซึ่งสนับสนุนใหเรามีสิทธิ์ท่ีจะใชซอฟตแวรไดฟรี, มีสิทธิ์ที่จะไดรับ Source 
Code เพ่ือแกไข รวมถึงมีสิทธิ์ที่จะเผยแพรฉบับที่เราแกไขภายใต GPL ตอ รายละเอียดของ GPL 
น้ีไดแนบทายมากับหนังสือเลมนี้แลว  

ดวยเหตุนี้ Linux จึงมีผูใชกันมากมาย ทั้งในวงการศึกษา วิจัย หรือธุรกิจ ขอมูลเกี่ยวกับ 
Linux มีอยูมากมายในอินเทอรเน็ตทั้งบน World Wide Web และตาม Mailing list ตางๆ ทาน
สามารถหาคําปรึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากผูใช Linux อีกหลายลานคนท่ัวโลก Linux 
จัดไดวาเปนระบบปฏิบัติการแบบ Unix-Compatible ที่แพรหลายมากที่สุดตัวหน่ึงในปจจุบัน 
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Linux ถูกพัฒนาข้ึนเปนคร้ังแรกในป ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534)  ที่ University of Helsinki 
ประเทศ Finland โดยนักศึกษา (ในขณะนั้น) ที่ชื่อ Linus B. Torvalds และถูกแจกจายใหทดลอง
ใชงานบนอินเทอรเน็ต ตัว Kernel ของ Linux ไมไดใชสวนใดๆ จากระบบ Unix ของบริษัท AT&T 
หรือระบบปฏิบัติการ UNIX อื่นใด ซอฟตแวรหลักที่ใชงานบน Linux สวนใหญพัฒนามาจาก
โครงการ GNU (http://www.gnu.org) ท่ี Free Software Foundation (FSF) (http://www.fsf.org) 
(เราอาจเรียกระบบรวมวา GNU/Linux เนื่องจากประกอบดวยตัว Linux Kernel และซอฟตแวรจาก
โครงการ GNU นั่นเอง)  อยางไรก็ตาม ในปจจุบันเร่ิมมีนักพัฒนาโปรแกรม หันมาพัฒนาโปรแกรม
เพ่ือใชงานบน Linux เพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ ท้ังท่ีอยูในโครงการ GNU และไมใช 

ในระยะแรก Linux ถูกพัฒนาเพื่อเปนงานอดิเรกเทาน้ัน โดยผูเร่ิมพัฒนาไดแรงบันดาลใจ
มาจากระบบมินิกซ (Minix)  ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการแบบคลาย UNIX เล็กๆ ตัวหนึ่งที่พัฒนาขึ้น
โดย Andy Tanenbaum เพ่ือประกอบการเรียนรูในหนังสือเกี่ยวกับการออกแบบระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรของเขา Linux ถูกพูดถึงเปนคร้ังแรกในกลุมขาว comp.os.minix วาเปน
ระบบปฏิบัติการแบบคลาย UNIX เพ่ือการศึกษาขนาดเล็ก  สําหรับผูใชงานมินิกซท่ีตองการ
ความสามารถมากกวาท่ีมินิกซจะทําได การพัฒนาในระยะแรกจะมุงไปที่ความสามารถในการสลับ
การทํางานระหวางโปรเซส (Task-Switching) ของหนวยประมวลผลกลาง 80386 ใน Protected 
Mode โดยโปรแกรมทั้งหมดถูกเขียนข้ึนดวยภาษาแอสเซมบลีภายหลังไดเร่ิมเปลี่ยนมาใชภาษา C 
ซ่ึงชวยใหการพัฒนาเปนไปไดเร็วขึ้นกวาเดิมมาก 

ในท่ีสุด Linux เวอรชัน 0.01 (ราวๆ ปลายเดือนสิงหาคม 1991) ก็ถูกแจกจายใหทดลองใช 
ในเวอรชันนี้มีเพียงฮารดดิสกไดรเวอร และระบบไฟลขนาดเล็กใหใชงานเทาน้ัน ไมมีแมแตฟลอปป
ดิสกไดรเวอร ทานจะตองมีระบบมินิกซอยูแลวจึงจะสามารถทําการคอมไพลและทดลองใชงานได 
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เน่ืองจากมันยังไมมีโหลดเดอรและคอมไพเลอรที่จะทํางานบนเคอรเนลนี้ไดโดยตรง ตองอาศัยการ
คอมไพลขามระบบ (Cross-compile) และบูตระบบผานทางมินนิกซ 

Linus เปดตัว Linux อยางเปนทางการคร้ังแรกในวันที่ 5 ตุลาคม 1991 บนกลุมขาว 
comp.os.minix ดวยเวอรชัน 0.02 ซึ่ง Linux ในเวอรชันนี้สามารถรัน โปรแกรม bash (GNU 
Bourne Again Shell), gcc (GNU C Compiler) และอื่นๆ อีกเล็กนอยไดแลว แตยังคงเปนระบบ 
ท่ีเหมาะกับผูพัฒนาโปรแกรมระบบเทานั้น ยังไมมีการพูดถึงเอกสารอธิบายประกอบ ไมมีการ
สนับสนุนผูใช และไมมีสิ่งที่จะชวยอํานวยความสะดวกในการเขาใจการทํางานของเคอรเนลเลย ผู
ท่ีจะนําเคอรเนลนี้ไปใชจะตองติดตามแกะเอาจากซอรสโคดเองวาระบบมีการทํางานอยางไร 

หลังจากเวอรชัน 0.03 Linus ไดพัฒนาเวอรชัน 0.10 เน่ืองจากระบบเร่ิมทํางานไดมากขึ้น
และมีผูสนใจรวมพัฒนามากขึ้น หลังจากนั้นอีกสองสามเวอรชัน Linus ไดเพิ่มเวอรชันข้ึนเปน 0.95 
เนื่องจากเขาคาดวาระบบในขณะนั้นใกลจะเสร็จสมบูรณ และพรอมจะประกาศตัวอยางเปน
ทางการในไมชา (อยูในชวงราวๆ เดือนมีนาคม 1992) หลังจากนั้นอีกสองปตอมา (มีนาคม 1994) 
Linus ก็ไดเปดตัว Linux 1.0 ขึ้น และเร่ิมมีผูนําไปใชงานกันอยางแพรหลายตั้งแตนั้นมา ในขณะ 
ท่ีจัดทําตนฉบับอยูนี้ (กุมภาพันธ 2542) Linux Kernel ก็ไดพัฒนามาถึงเวอรชัน 2.2 แลว และ 
คงจะพัฒนาตอไปเร่ือยๆ ทานสามารถคนหา Kernel รุนลาสุดไดที่ ftp://ftp.kernel.org หรือใน
ประเทศไทยที่ ftp://ftp.th.kernel.org/pub/linux/kernel, ftp://ftp.nectec.or.th/pub/mirrors/linux/kernel 
โปรดดูในภาคผนวกเพิ่มเติม 

ถึงวันนี้ Linux นับเปนระบบปฏิบัติการแบบคลาย UNIX ท่ีสมบูรณแบบ มีความสามารถ
สนับสนุนระบบกราฟก X Window สนับสนุนระบบเครือขาย TCP/IP สามารถรับ/สง E-mail ทํา
หนาที่เปน News, WWW หรือ FTP server ได ซอฟตแวรฟรีสวนใหญถูกพอรตใหมาทํางานบน 
Linux รวมถึงไดเร่ิมมีการพัฒนาซอฟตแวรเพ่ือการคาเวอรชันสําหรับ Linux ข้ึนมาบางแลว (เชน 
Corel Word Perfect) มีหลายคนไดทดลองรันโปรแกรมทดสอบความสามารถ (Benchmark) บน 
Linux และพบวา Linux มีความสามารถเทียบเทาเคร่ือง Workstation ระดับกลางจากบริษัท Sun 
และบริษัท Compaq (Digital) เลยทีเดียว  ไมเคยมีใครคาดคิดมากอนวาจากระบบคลาย UNIX 
เล็กๆ ตัวหนึ่ง จะสามารถเติบโตข้ึนมาเทียบเทากับระบบ UNIX ที่สมบูรณแบบไดจนทุกวันนี้ 
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จุดเดนที่นาสนใจและเปนเหตุผลท่ีทําใหมีผูเปล่ียนจากระบบปฏิบัติการอื่นๆ มาใชงาน 
Linux คือ 

• Linux เปนระบบปฏิบัติการที่ใชงานไดฟรี ทานสามารถไปขอทําสําเนาจากใครก็ได
ท่ีมีอยูแลว หรืออาจจะดาวนโหลดมาจากศูนยบริการ FTP ตางๆ บนอินเทอรเน็ต หรือ
ทานอาจจะหาซื้อซีดีรอม Linux ไดในราคาที่ไมแพงนักตามรานหนังสือหรือราน
อุปกรณคอมพิวเตอรท่ัวไป 

• Linux ทํางานไดบนเคร่ืองพีซีทั่วไป ที่มีราคาไมแพงนักโดยสามารถรันไดบนเคร่ืองท่ี
มีหนวยประมวลผลกลางตระกูล Intel-x86 Compatible ต้ังแต 80386 ข้ึนไป พรอมกับ
สนับสนุนอุปกรณตอพวงตางๆ เชน การดควบคุมการแสดงผล ซีดีรอม ฮารดดิสก 
เคร่ืองพิมพ และ Ethernet Card เปนตน สามารถทํางานไดบนระบบบัสทั้งแบบ EISA, 
ISA,VESA Localbus หรือ PCI นอกจากนี้ในปจจุบันไดเร่ิมมีการพอรตเคอรเนลไป 
รันบนเคร่ืองที่ใชหนวยประมวลผลกลางยี่หออ่ืนๆ ที่ไมใช Intel-x86 Compatible เชน 
Motorola 680x0, Compaq (Digital) Alpha, PowerPC และ SPARC เปนตน 

• ประสิทธิภาพ ทานอาจจะแปลกใจที่เห็นระบบ Linux สามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว 
ถึงแมวามันกําลังทํางานหลายๆ อยางอยูในขณะนั้น  Linux ถูกออกแบบใหใชงาน
อุปกรณฮารดแวรทุกอยางของเครื่องอยางเต็มประสิทธิภาพ เชน การจัดการ
หนวยความจําเสมือน (Virtual Memory) การจัดการทํางานแบบมัลติทาสกิง 
(Multitasking) และระบบปองกันการรบกวนการทํางานระหวางโปรเซสตางๆ เปนตน 
ถาทานมีหนวยประมวลผลกลางที่เร็วและเพ่ิมหนวยความจําใหมากพอ ทานจะพบวา 
Linux ทํางานไดดีพอๆ กับหรือดีกวาเคร่ือง UNIX Workstation ราคาแพงหลายๆ ตัว
ในทองตลาดขณะนี้เลยทีเดียว 
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• คุณภาพ  Linux เปนความรวมมือและผลผลิตจากนักพัฒนาโปรแกรมนับพัน ท่ี
ติดตอกันทางอินเทอรเน็ต ในขณะเดียวกันก็มีกลุมผูใชเปนจํานวนมากบนอินเทอรเน็ต
อีกเชนกันที่พรอมจะทดลองใชงาน รายงานความผิดพลาดและใหคําแนะนําหรือเสนอ
ความสามารถใหมๆ ใหกับผูพัฒนาตลอดเวลา ถาทานลองสมัคร Mailing list หรือลอง
เขาไปอานกลุมขาว (News Group) ตางๆ ที่เกี่ยวกับ Linux ดู จะพบวา แตละวันจะมี 
E-mail ที่พูดคุยกันถึงเร่ืองความสามารถ และจุดบกพรองตางๆ ของตัว Kernel รุน
ลาสุดมากกวา 100 ฉบับตอวันเลยทีเดียว ดวยวิธีพัฒนาแบบนี้ ขอบกพรองตางๆ จะ
ถูกคนพบและถูกแกไขไดอยางรวดเร็ว กลุมผูใชงานและพัฒนา Linux มีทั้งที่เปน
นักศึกษา อาจารย นักวิจัยในมหาวิทยาลัย พนักงานบริษัท และนักพัฒนาโปรแกรม 
ฯลฯ ดังนั้นทานจึงมั่นใจไดท้ังคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบ อยาตกใจถาทาน
พบวา Linux มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพดีกวาซอฟตแวรระบบปฏิบัติการราคาแพง
บางตัวเสียอีก 

• ความสามารถแบบ UNIX ดังที่กลาวมาวา Linux เปนระบบปฏิบัติการแบบคลาย 
Unix มีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากระบบ Unix ซึ่งขึ้นชื่อในเร่ืองความมีประสิทธิภาพ และ
เสถียรภาพสูง Linux เปนระบบปฏิบัติการแบบหลายผูใชและหลายงาน (Multi-user, 
Multi-tasking) อยางแทจริง มีระบบ X Window สําหรับการติดตอกับผูใชในรูปแบบ
กราฟกซึ่งสนับสนุนโปรแกรมจัดการ Window (Window Manager) หลายตัว 
นอกจากนี้ยังสนับสนุนระบบเครือขายหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปน Ethernet, 
Token Ring, SLIP, PPP หรือ ไปจนถึง ISDN, Frame Relay และ ATM 

• การใชงานรวมกับ DOS และ Microsoft Windows ทานสามารถติดตั้ง Linux ลงบน
หนึ่งพารทิชัน (หรือมากกวา) ของฮารดดิสก หรือในกรณีที่ทานไมตองการแบงพารทิชัน
ใหม ทานก็สามารถติดตั้งทับลงไปบนระบบไฟลของ DOS (FAT) ไดดวย ทานสามารถ
อานและเขียนแผนดิสกหรือฮารดดิสกที่ถูกฟอรแมตโดย DOS, Windows 95 ได
โดยตรง นอกจากนี้ยังไดมีการพัฒนาโปรแกรมจําลองการทํางาน DOS (Dos 
Emulator) และ Windows (Windows Emulator : WINE) บน Linux  ซึ่งจะทําใหทาน
รันโปรแกรมของ DOS และ Windows บางตัวได  

• ความสามารถในการใชงานไฟลรวมกับระบบปฏิบัติการอื่นๆ  Linux สนับสนุน
ระบบไฟลของระบบปฏิบัติการหลายชนิด ไมวาจะเปน DOS (FAT), Windows for 
Workgroup (SMB), Windows 95 (VFAT), Windows 98 (FAT 32), Windows NT 
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(NTFS), NetWare (NCP), OS/2 (HPFS), MINIX, NFS และ System V เปนตน ทาน
จึงสามารถถายโอนขอมูลจากระบบปฏิบัติการอื่นๆ มาใชงานไดโดยงาย 

• ความตองการทรัพยากรของระบบ ระบบขั้นตํ่าที่ Linux สามารถทํางานไดคือ 
เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล ท่ีมีหนวยประมวลผลกลาง 80386 /SX หนวยความจํา 2 
เมกะไบต ฟลอบปดิสกขนาด 1.44 หรือ 1.2 เมกะไบต การดแสดงผล และจอภาพแบบ
โมโนโครม แตแนนอนวาระบบขนาดนี้คงจะไมสามารถทํางานอะไรไดมากนัก ระบบท่ี
พอจะใชทํางานได ถาทานไมตองการระบบกราฟก X Window ก็ควรจะมี
หนวยความจําตั้งแต 4 เมกะไบตข้ึนไป หรือ 8 เมกะไบตขึ้นไป ถาใชระบบ  X 
Window ดวย ถาทานตองการใหระบบทานเร็วข้ึน ควรจะใชหนวยประมวลผลกลางท่ี
เร็วกวา 80386 /SX และตองมีฮารดดิสกสําหรับเก็บโปรแกรมใชงานตางๆ  สําหรับ
ขนาดของฮารดดิสกที่เหมาะสมนั้นก็ข้ึนอยูกับลักษณะงานท่ีจะนําไปใช เชน ถาตอง
รองรับงานจากผูใชหลายคนก็ตองเผื่อเน้ือที่สําหรับผูใชแตระคนไวดวย 

• มีผูคอยใหความชวยเหลือมากมายเมื่อเกิดปญหาข้ึนกับระบบ ในปจจุบันน้ีอิน-
เทอรเน็ตถือเปนแหลงใหความชวยเหลือที่สําคัญท่ีสุดและใหญ ท่ี สุดของ Linux  
เน่ืองจาก Linux เกิดและเติบโตขึ้นมาบนอินเทอรเน็ตนั่นเอง มีกลุมขาว (News Group) 
และ Mailing list มากมายเกี่ยวกับ Linux ที่พรอมจะรับฟงปญหาและชวยเหลือทาน
ตลอดเวลา 

• Linux เปนระบบปฏิบัติการแบบเปด เกือบทุกโปรแกรมที่ทํางานบน Linux และ
แมแตตัว Kernel เองจะถูกแจกจายไปพรอมกับตนแบบโปรแกรม หรือ Source Code 
(สวนใหญเปนภาษา C) ดังนั้นหากทานไมพอใจหรือตองการปรับปรุงความสามารถของ
ระบบในสวนตางๆ ก็สามารถแกไขไดเอง และนอกจากนี้เนื่องจากระบบจะถูกแจกจาย
มาพรอมกับซอรสโคดจึงทําใหมหาวิทยาลัยหลายแหงเลือกใช Linux เปนระบบตัวอยาง
ประกอบการเรียนการสอนในวิชาที่เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร นักศึกษา
สามารถเขาใจสวนตางๆ ของระบบปฏิบัติการรวมทั้งยังสามารถพัฒนาโปรแกรมระบบ
ตางๆ เชน ดีไวซไดรเวอรระบบจัดการไฟล หรือโปรแกรมประยุกต (Application 
Program) ขึ้นมาใชงานเองไดโดยงาย ดังจะเห็นไดจากสวนหนึ่งของนักพัฒนาโปรแกรม
ท่ีรวมพัฒนา Linux เปนนักศึกษาท่ียังคงเรียนอยูในมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วโลก 
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Linux มีความสามารถเกือบทุกอยางที่ทานจะพบไดในระบบปฏิบัติการ UNIX ท่ัวๆ ไป อีก
ท้ังยังมีความสามารถบางอยางซึ่งแตกตางไปจากระบบ UNIX ตัวอ่ืนๆ 

• Linux เปนระบบปฏิบัติการแบบหลายงานและหลายผูใช (Multitasking and 
Multi-user) ที่สมบูรณแบบ (เหมือนระบบปฏิบัติการ UNIX ท่ัวๆ ไป) นั่นคือสามารถ
มีผูใชงานพรอมๆ กันไดหลายคน และแตละคนสามารถรันโปรแกรมไดหลายๆ 
โปรแกรมพรอมๆ กัน 

• Linux มีความเขากันได (compatible) กับระบบ UNIX สวนมากในระดับซอร
สโคด เนื่องจากระบบ Unix ตางๆ มีการพัฒนาตามขอกําหนดที่เปนมาตรฐาน เชน 
IEEE POSIX.1, System V UNIX และ BSD UNIX เปนตน ตามหลักการ Source 
Portability ดังนั้นทานจะพบวา คุณสมบัติท่ีถูกใชงานเปนประจําของ Linux สามารถ
พบไดในระบบ UNIX อื่นๆ ท่ัวไป ซอฟตแวรที่ทํางานบนระบบ UNIX อื่นๆ ในอิน-
เทอรเน็ตสวนใหญสามารถนํามาคอมไพลบน Linux ไดโดยการแกไขซอรสโคดเพียง
เล็กนอย ซอรสโคดทั้งหมดของระบบ Linux อันไดแก เคอรเนล ดีไวซไดรเวอร ไลบรารี 
โปรแกรมใชงาน และโปรแกรมระบบตางๆ สามารถหาดาวนโหลดไดฟรีจาก
ศูนยบริการ FTP มากมายทั่วโลก 

• ความสามารถอื่นๆ อันไดแก POSIX job control (ซึ่งถูกใชในโปรแกรม shell ตางๆ 
เชน bash, sh และ csh) เทอรมินอลเสมือน (Pseudo Terminal) คอนโซลเสมือน 
(Virtual Console) ซึ่งทําใหทานสามารถสลับหนาจอระหวาง login sessions ตางๆ 
บนหนาจอคอนโซลในเท็กซโหมดได ฯลฯ 
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• Linux สนับสนุนระบบไฟลหลายชนิด เชน ext2fs, MINIX-1 และ XENIX (เปน
ระบบไฟลท่ีใชงานบนระบบมินิกซและซีนิกซ), ISO-9660 (ระบบไฟลท่ีใชกันบนซีดีรอม
สวนใหญ), NCPFS (ใชในการ mount volume ตางๆ ของ NetWare), SMBFS (ใชใน
การ mount ไดเรกทอรีของ Windows for Workgroup) รวมถึงระบบไฟลของ
ระบบปฏิบัติการอื่นๆ ที่แพรหลายในปจจุบัน เชน FAT16, FAT32, NTFS, UFS เปน
ตน 

• Linux สนับสนุนระบบเครือขาย TCP/IP อยางสมบูรณแบบ มีดีไวซไดรเวอรสําหรับ 
Ethernet Card หลายยี่หอ สนับสนุนโปรโตคอล SLIP (Serial Line IP), PLIP (Parallel 
Line IP), PPP (Point-to-Point Protocol), NFS (Network File System) ฯลฯ 
นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมไคลเอ็นตและเซิรฟเวอรสําหรับบริการตางๆ ในอินเทอรเน็ต
ทุกประเภท เชน FTP, Telnet, NNTP, SMTP, Gopher, WWW เปนตน 

• เคอรเนลของ Linux มีความสามารถในการจําลองการทํางานของโปรเซสเซอร
ชวยประมวลผลทางคณิตศาสตร 80387 ดังนั้นแมในเคร่ืองท่ีไมมีโปรเซสเซอรชวย
ประมวลผลทางคณิตศาสตรก็ยังสามารถรันโปรแกรมท่ีตองการใชงานคําสั่งเกี่ยวกับ 
floating-point ได 

• เคอรเนลของ Linux สนับสนุน Demand-Paged Loaded Executable นั่นคือ
เฉพาะสวนของโปรแกรมที่กําลังถูกเรียกทํางานเทานั้นที่จะถูกอานจากดิสกเขาสู
หนวยความจําของเครื่อง ทําใหระบบมีการใชงานหนวยความจําอยางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ตัวเคอรเนลจะโหลดโปรแกรมขึ้นมาทํางานดวยวิธี shared copy-on-write 
pages หมายถึงมีหลายๆ โปรเซสที่สามารถจะใชงานหนวยความจําสวนเดียวกันในการ
ทํางานได ซึ่งจะทําใหสามารถโหลดโปรแกรมไดอยางรวดเร็วในกรณีที่มีการเรียกใช
โปรแกรมเดียวนี้โดยผูใชคนอ่ืนอยูกอนแลว และสามารถลดการใชงานหนวยความจํา
ลงได 

• เพื่อใหมีหนวยความจําใชงานมากขึ้น Linux สนับสนุน swap space มากถึง 2 กิ- 
กะไบต ดังนั้นทานจึงสามารถรันแอปพลิเคชันขนาดใหญและมีผูใชงานไดพรอมกัน
มากขึ้น 
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• เคอรเนลของ Linux มีระบบ Unified Memory Pool สําหรับโปรแกรม และดิสก
แคช นั่นคือหนวยความจําที่วางอยูทั้งหมดจะถูกใชงานเปนดิสกแคชและเมื่อมีการ
โหลดโปรแกรมขนาดใหญ ขนาดของดิสกแคชก็จะถูกลดลงโดยอัตโนมัติ 

• โปรแกรมที่ใชงานบน Linux จะมีการใชงาน Dynamically Linked Shared Libraries 
ซ่ึงก็คือโปรแกรมท่ีรันบน Linux จะมีการใชงานไลบรารีไฟลรวมกัน (เหมือน Shared 
Library ของ SunOS หรือ DLL ของ Windows) ซึ่งจะทําใหโปรแกรมที่รันบน Linux มี
ขนาดเล็กลงและทํางานเร็วข้ึนมาก โดยเฉพาะโปรแกรมที่มีการใชงานฟงกชันจากหลายๆ 
ไลบรารี แตในขณะเดียวกันถาทานตองการทําการดีบักโปรแกรมหรือตองการใชงาน
โปรแกรมแบบ Static Linked ก็สามารถใชไดเชนกัน 

• เพื่อสนับสนุนการดีบักโปรแกรม ตัวเคอรเนลจะทําการสรางไฟล core dump เพ่ือ 
ใชในการดีบักและหาสาเหตุท่ีทําใหโปรแกรมทํางานผิดพลาดได 



บทท่ี 9   ความตองการดานฮารดแวร   77 

 
 
 
 
 

มาถึงขณะนี้ทานอาจจะเริ่มสนใจ Linux ข้ึนมาบางแลว แตกอนที่จะติดตั้ง Linux ทานควร
จะทราบกอนวา Linux ตองการใชฮารดแวรในระดับใดและมีขอจํากัดอะไรบาง 

เนื่องจาก Linux ถูกพัฒนาโดยผูใชของมันเอง นั่นก็หมายถึงฮารดแวรสวนใหญท่ี Linux 
สนับสนุนก็คือฮารดแวรท่ีผูใชงานและผูพัฒนาสามารถหามาใชไดนั่นเอง  ดังนั้นฮารดแวรและ
อุปกรณตอพวงสําหรับระบบพีซีทั่วๆ ไปก็สามารถนํามาใชงานกับ Linux ได (อันท่ีจริงแลว Linux 
สนับสนุนฮารดแวรมากกวาระบบ UNIX เพื่อการคาบางตัวเสียอีก) อยางไรก็ตาม Linux ยังคงใช
งานไมไดกับอุปกรณตอพวงบางอยาง แตเนื่องจากเคอรเนลของ Linux มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา ดังนั้นก็มีโอกาสที่จะสามารถนําอุปกรณนั้นมาใชงานไดในอนาคต 

อีกเหตุผลหน่ึงที่ทําใหไมสามารถนําฮารดแวรบางอยางมาใชกับ Linux ได เนื่องจากบริษัท
ท่ีผลิตฮารดแวรดังกลาวไมมีการเปดเผยถึงรายระเอียดวิธีการในการเขียนโปรแกรมติดตอกับ
ฮารดแวรนั้น ทําใหการพัฒนาไดรเวอรสําหรับ Linux จะตองอาศัยการทํา Reverse Engineering 
ตรวจสอบดูวาฮารดแวรดังกลาวจะสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมไดอยางไร ซึ่งก็มีท้ังท่ีประสบ
ความสําเร็จและลมเหลว 

ตอไปนี้คือความตองการทางดานฮารดแวรที่ Linux ตองการอยางคราวๆ ทานสามารถหา
อานรายการอุปกรณท่ี Linux สนับสนุนทั้งหมดไดจาก Linux Hardware Compatibility HOWTO 
(ftp://ftp.nectec.or.th/pub/mirrors/linux/docs/HOWTO/Hardware-HOWTO) 

• เมนบอรดและหนวยประมวลผลกลาง  ขณะนี้ Linux สามารถทํางานไดบนหนวย
ประมวลผลกลาง Intel/AMD/Cyrix 386SX/DX/SL/DXL/SLC, 486SX/DX/SL/SX2 
/DX2/DX4, Intel Pentium, Pentium Pro, Pentium II, AMD K5, K6 ถาทานใช 
80386 หรือ 80486SX ทานอาจจะตองติดตั้งโปรเซสเซอรชวยประมวลผลทาง
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คณิตศาสตรเพ่ือการประมวลผลทางคณิตศาสตรที่เร็วขึ้น  ถึงแมวา Linux ไมจําเปน
จะตองใชมันก็ตาม เนื่องจากเคอรเนลสามารถทําการจําลองคําส่ังประมวลผลทาง
คณิตศาสตรได เมนบอรดท่ีใชจะตองมีระบบบัสแบบ ISA, EISA,VESA, PCI 
LocalBus และ MCA นอกจากนี้ Linux สามารถทํางานไดบนสถาปตยกรรมหนวย
ประมวลผลกลางแบบอื่น เชน Alpha, SPARC, MIPS ดวยเชนกัน 

• หนวยความจํา  สนับสนุน DRAM, EDO และ SDRAM  Linux ตองการ
หนวยความจําอยางนอย 2 เมกะไบต อยางไรก็ตาม ทานควรจะมีอยางนอย 4-8 เมกะ
ไบตเพ่ือไมใหระบบทํางานชาเกินไป และแนนอนครับ เชนเดียวกับระบบปฏิบัติการ
อ่ืนๆ คือยิ่งมีมากก็ย่ิงดี 

• ฮารดดิสกคอนโทรลเลอร  ทานสามารถใชคอนโทรลเลอรที่เปน AT-standard (16
บิต) หรือ XT-standard (8บิต) สําหรับฮารดดิสกที่มีการเชื่อมตอแบบ MFM, RLL และ 
IDE สวนคอนโทรลเลอรฮารดดิสกแบบ SCSI ที่สามารถนํามาใชงานไดก็มีอยูหลายรุน
ดวยกัน เชน Adaptec AHA154x, AHA174xA, Adaptec 294x, Adaptec 3940, 
BusLogic (ISA/EISA/VLB/PCI) เปนตน โปรดตรวจสอบใน Hardware-HOWTO กอน
ซ้ือ เพ่ือความแนใจ 

• พื้นที่ฮารดดิสก  สวนใหญแลวจะข้ึนอยูกับความตองการของทานและจํานวน
ซอฟตแวรที่ทานจะติดตั้ง  ทานสามารถติดตั้ง Linux ลงบนฮารดดิสกที่มีเนื้อที่วาง
ขนาด 10-20 เมกะไบต แตอาจจะไมเหมาะสมกับการเพิ่มขยายระบบนัก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งถาทานมีการติดตั้งซอฟตแวรขนาดใหญเชน ระบบ X Window หรือตองการให
ระบบมีผูใชงานจํานวนมาก นอกจากนี้ทานควรจะกันเนื้อที่ไวเปน Swap Space ดวย 
(โดยปกติแลวจะกันไวประมาณสองเทาของหนวยความจําที่มี)  นอกจากนี้แตละ 
distribution ยังมีจํานวนซอฟตแวรที่จะติดตั้งใหทานแตกตางกันดวย โดยทั่วไปแลวถา
ทานเลือกติดตั้งแบบครบหมดจะกินเนื้อท่ีประมาณ 400-500 เมกะไบต 

• จอภาพและการดแสดงผล  Linux สนับสนุนจอภาพและการดแสดงผลทั้ง Hercules, 
CGA, EGA, VGA, IBM Monochrome และ Super VGA สําหรับการแสดงผลในเท็กซ
โหมด (ตัวอักษร) สําหรับการแสดงผลในกราฟกโหมดนั้นจะขึ้นอยูกับระบบ X Window 
ท่ีทานเลือกใช แตโดยปกติแลวจะใชไดกับการดแสดงผลทั่วๆ ไป 
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• Ethernet Card  ตัวอยาง Ethernet Card ที่ Linux สนับสนุนไดแก 
• 3com 3c503, 3c503/16, 3c509, 3c589, 509, 595, 905 
• Hewlett-Packard HP27245, HP27xxx 
• Novell NE1000, NE2000  
• Western Digital WD80x3 

• อุปกรณตอพวง 

• เมาสและอุปกรณชี้อื่นๆ  Linux สนับสนุนทั้ง Serial Mouse ท่ัวๆ ไป เชน 
Logitech, MM series, Mouseman, Microsoft Mouse และยังสนับสนุน Busmouse 
ของ Microsoft, Logitech และ ATIXL อีกดวย  นอกจากนี้เมาสที่มีการเชื่อมตอแบบ 
PS/2 ก็สามารถใชได  สําหรับอุปกรณชี้อื่นๆ เชน Trackballs  ซ่ึงสามารถจําลอง
การทํางานเปนเมาสขางตนไดก็สามารถใชไดเชนกัน 

• ซีดีรอม  Linux สนับสนุนซีดีรอมไดรฟที่มีอินเตอรเฟสแบบ SCSI เกือบทุกรุน 
เพียงแตทานจะตองมีคอนโทรลเลอร SCSI ที่ใชกับ Linux ได นอกจากนี้ซีดีรอม
ไดรฟแบบอื่นๆ ท่ีสามารถนํามาใชงานกับ Linux ได เชน NEC CDR-74, Sony 
CDU-541, CDU-31a, Mitsumi และซีดีรอมแบบ IDE (ATAPI) เปนตน 

• เทปไดรฟ  สนับสนุนเทปไดรฟที่มีการเชื่อมตอแบบ SCSI และอื่นๆ เชน QIC-
117, QIC-40/80, QIC-3010/3020 (QIC-WIDE) 

• โมเด็มและเครื่องพิมพ  มีหลักการงายๆ ก็คือ ถาทานสามารถใชโมเด็มหรือ
เคร่ืองพิมพนั้นบน DOS หรือระบบปฏิบัติการอื่นๆ ได ทานก็ควรจะสามารถ
นํามาใชกับ Linux ไดเชนกัน  ยกเวน โมเด็มแบบ WinModem 

• ซาวดการด  ท่ีสามารถใชงานกับ Linux ได เชน Adlib (OPL2), Audio Excell 
DSP16, Aztech Sound Galaxy NX Pro, Gravis Ultrasound, Logitech 
SoundMan, Microsoft Sound System (AD1848), OAK OTI-601D cards 
(Mozart), Sound Blaster และ Turtle Beach Wavefront cards (Maui, Tropez) 
เปนตน 
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ข้ันตอนการติดตั้ง Linux เปนโดยสรุปดังนี้ 

• จัดเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร (โปรดตรวจสอบชนิดของฮารดแวรของทาน วาจะทํางาน
ภายใต Linux ไดหรือไม ตามคําแนะนําในบทท่ีผานมา) 

• หากทานตองการติดตั้ง Linux บนฮารดดิสกเดียวกับระบบปฏิบัติการอื่นท่ีมีอยูแลว 
ตัวอยาง ถาทานมีฮารดดิสกอันเดียวขนาด 2 กิกะไบต เดิมเปน Microsoft 
Windows95 อยู ทานตองการจะทําการติดตั้ง Linux บนฮารดดิสกอันเดียวกันนี้ สมมติ
วาจะแบงที่ให Linux 1 กิกะไบต เหลือให Windows95 1 กิกะไบต ทานจะตอง 

• ลบไฟลท่ีไมจําเปนในฮารดดิสกออก จนเหลือพ้ืนท่ีมากกวา 1 กิกะไบต 

• ถึงแมฮารดดิสกจะมีพ้ืนที่เหลือวางมากกวา 1 กิกะไบตแลว อาจเปนไปไดวา ขอมูล
ท่ียังคงอยู มีการจัดเก็บแบบกระจัดกระจายท่ัวไปตามเน้ือท่ีทั้งฮารดดิสก เราจึงตอง
ใชโปรแกรมพวกดิสก (Disk) Defragmenter (สําหรับ Microsoft Windows95 อยู
ใน Start Menu, Accessories, System Tools, Disk Defragmenter ทําการจัด
ขอมูลฮารดดิสกไปอยูในสวนตนๆ (เพ่ือที่จะเหลือที่วางๆ ติดๆ กันในตอนทายของ
ฮารดดิสก) 

• ทําการแบง Partition ของฮารดดิสก ใหกับ Linux กอน (ทานอาจจะตองบูตระบบ
เปน Safe Mode สําหรับ Windows95 กอน)  โดยใชโปรแกรมเชน FIPS หรือ 
Partition Magic คือเดิมเรามีเพียง 1 partition ขนาด 2 กิกะไบต แตเราตองการให
เปน 2 partitionๆ ละ 1 กิกะไบต (ใน Linux-SIS 3.0 CD-ROM ที่แนบมากับหนังสือ
เลมนี้ จะมีโปรแกรม FIPS มาใหอยูแลวในไดเรกทอรี linux.sis\install\dosutils) 
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• หลังจากที่ทานไดแบงพ้ืนท่ีฮารดดิสกของทานสําหรับ Linux เรียบรอยแลว ขั้นตอไป 
ทานตองเลือกวาจะใช Linux ย่ีหอไหน (บางทีเรียกวา Linux Distribution) เชน RedHat, 
Slackware, Debian รวมถึง NECTEC Linux-SIS ซึ่งแตละ Distribution ก็จะมีขอดี 
ขอเสียแตกตางกัน รวมถึงวิธีการลงก็แตกตางกันดวย ในภาคตอไปจะกลาวถึง NECTEC 
Linux-SIS 
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หลังจากท่ีทานไดติดตั้ง Linux เสร็จเรียบรอย ไมวาทานจะติดตั้ง Linux ยี่หอใด ทานก็จะ
ไดระบบปฏิบัติการที่ทํางานโดยใช Linux Kernel และโปรแกรมเพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่งแตละ Distri–
bution อาจจะแตกตางกันบางเล็กนอย แตสวนมากแลวก็จะคลายๆ กัน ในบทนี้จะแนะนําถึงการ
ใชงานระบบ Linux เบ้ืองตน ซึ่งจะใชไดกับทุก Distribution อยางไรก็ตาม 

°“√‡ª‘¥‡§√◊ËÕß 
การเปดเคร่ือง ทานก็กดปุมเปดตามปกติ หากทานติดตั้ง Linux เพียงระบบปฏิบัติการ

เดียว เคร่ืองก็จะทําการบูตระบบเขาสู Linux เลย แตหากทานมีหลายระบบปฏิบัติการในเครื่อง
เดียว และไดทําการติดตั้งโปรแกรม LILO (Linux Loader) อยางถูกตอง (จะอยูในขั้นตอนการ
ติดตั้ง Linux) เวลาบูตระบบ หลังจากท่ีเคร่ืองทําการตรวจหนวยความจํา และอุปกรณตางๆ เสร็จ
แลว จะข้ึนคําวา LILO ซึ่งหากทานไมกดปุมอะไรเลย หลังจากรอสักครูหนึ่ง มันก็จะทําการบูตเขา
สูระบบปฏิบัติการอันใดอันหน่ึง (ตามที่ทานไดระบุในข้ันตอนการติดตั้ง LILO) โดยอัตโนมัติ หาก
ทานตองการดูวา เคร่ืองเราสามารถบูตระบบเปนระบบปฏิบัติการใดไดบาง ใหทานกดปุม SHIFT 
แลวตามดวย TAB ขณะที่มันแสดงคําวา LILO จะมีการแสดงชื่อระบบปฏิบัติการที่เราสามารถบูต
ได ตัวอยางดังนี้ 

LILO <กด SHIFT> 
boot: <กด TAB> 
linux dos 
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โดยชื่อแรกท่ีแสดง (ถาตามตัวอยางคือ linux) จะเปนระบบปฏิบัติการซึ่งถาเราไมกดปุม
อะไร แลวมันบูตเปนระบบปฏิบัติการนั้นโดยอัตโนมัติน่ันเอง หากทานตองการจะเปลี่ยนไปสูอีก
ระบบปฏิบัติการหนึ่ง ก็เพียงพิมพชื่อของมัน เชน ถาตองการจะบูตเปน DOS ก็พิมพคําวา dos 
แลวตามดวย   

อยางไรก็ตาม เมื่อทานกด  และ  แลว มันอาจไมแสดงผลตามตัวอยาง หรือ
แสดงเปนชื่ออื่นๆ ก็ได อันเปนผลมาจากการติดตั้ง LILO ในขณะที่ทานติดตั้ง Linux นั่นเอง ซึ่ง
อาจแตกตางไปตามแตละ Distribution 

หลังจากท่ีระบบทําการบูตเปน Linux เรียบรอยแลว ทานควรจะเห็น Login Prompt ดังน้ี 
(เคร่ืองของทานอาจแสดงแตกตางไปเล็กนอย ตามตัวอยางนี้ 2.0.35 แสดงถึงเวอรชันของ Kernel 
ท่ีเคร่ืองทํางานอยู และ openmind เปนชื่อเคร่ือง) 

Linux 2.0.35 openmind.nectec.or.th   
Welcome to Linux 2.0.35 

openmind login: 

∫—≠™’ºŸÈ„™È 
ระบบปฏิบัติการ Linux มีลักษณะคลายระบบปฏิบัติการ Unix อื่นๆ และ ระบบ Microsoft 

Windows NT คือ การจะเขาใชงานไดน้ัน เราจะตองมีบัญชีผูใช (User Account) ซึ่งจะ
ประกอบดวยชื่อบัญชี และรหัสผาน ซ่ึงแตกตางกันไปสําหรับแตละคน  

ในการใชงาน Linux จะมีผูใชอยู 2 แบบ คือ ผูใชธรรมดา จะสามารถใชงานเครื่องไดใน
ระดับหนึ่ง ตามสิทธิและขอบเขตของผูนั้น  อีกแบบหนึ่งเรียกวา Super User (สวนใหญจะมีชื่อ
บัญชีวา root) เปรียบเสมือนเปนผูดูแลระบบ สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงทุกอยางได Super User 
สามารถแปลงกายเปนผูใชคนใดก็ได และอาน - เขียนขอมูลของทุกคน  ดังนั้น เฉพาะผูดูแลระบบ 
(System Administrator) เทานั้น ท่ีควรจะทราบรหัสผานของ root และควรอยางย่ิงที่จะเก็บรักษา
รหัสผานของ root น้ีไวอยางปลอดภัย ไมปลอยใหผูที่ไมเกี่ยวของทราบ และไมควรนํามาใชทํางาน
ท่ัวๆ ไป ที่ไมเกี่ยวของกับการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงระบบโดยไมจําเปน เพราะคุณอาจจะเผลอ
ไปทําความเสียหายใหกับระบบได 
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°“√ Log in 
เมื่อระบบ Linux พรอมที่จะทํางาน หนาจอจะแสดงขอความดังรูป (เรียกวา Log in prompt 

Linux 2.0.35 openmind.nectec.or.th  
Welcome to Linux 2.0.35 

openmind login: 

เคร่ืองแสดง Login Prompt แสดงวาพรอมที่จะทํางาน เมื่อทานตองการเขาใชงานเคร่ืองน้ี 
ก็ตองใสชื่อบัญชีของทาน แลวกด Enter 

openmind login: ott  (สมมติวา Log in ช่ือ ott) 

หลังจากที่ปอนชื่อบัญชีแลวเคร่ืองจะถามรหัสผานดังนี้ 

Password:   (ปอนรหัสผาน) 

ซ่ึงจําเปนจะตองใสรหัสใหถูกตอง มิฉะนั้นจะเขาใชงานระบบไมได ในขณะที่คุณพิมพ
รหัสผานนั้นเคร่ืองจะไมแสดงส่ิงที่คุณพิมพเขาไปบนหนาจอ เพ่ือความปลอดภัยปองกันคนแอบดู 
และจํารหัสผานของคุณได  

การเขาสูระบบเพื่อใชงานดังนี้ เราเรียกวาการ Log in เนื่องจากระบบ Linux เปน
ระบบปฏิบัติการแบบหลายผูใช (multi user) การ Log in ก็คือการขอสิทธิ์เขาไปใชงาน มีเพื่อจะ
ไดจํากัดสิทธ์ิสําหรับผูใชแตละคนไดถูกตอง ถาเปนการ Log in คร้ังแรกหลังจากท่ีคุณติดตั้ง Linux 
เสร็จ ชื่อบัญชีที่คุณสามารถใชไดก็คือ root ซึ่งจะเปนบัญชีของผูดูแลระบบ root เปนบัญชีที่มีสิทธิ
สูงท่ีสุดในระบบ 

เมื่อปอนรหัสผานถูกตองแลว ทานก็จะเขาสูการใชงานในโหมดที่เรียกวา Shell หนาจอ
แสดงเครื่องหมาย Shell Prompt แสดงถึงการพรอมรับคําสั่ง โดยถาคุณคือ root คุณจะได Shell 
Prompt เปนเคร่ืองหมาย # แตถาคุณเปนผูใชธรรมดาคุณอาจจะได Shell Prompt เปน
เคร่ืองหมาย $, % หรือตางไปจากนี้ แลวแตวาคุณใชเชลล (Shell) อะไร Shell เปนโปรแกรมที่ทํา
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หนาท่ีรับคําสั่งจากคุณแลวนําไปส่ังใหระบบทํางานตามความตองการ เปรียบเทียบไดกับโปรแกรม 
COMMAND.COM บน DOS โดยปกติแลวหลังจากติดตั้งระบบใหมๆ จะยังไมมีการกําหนด
รหัสผาน ดังนั้นคุณจึงสามารถกด  ผานขั้นตอนการใสรหัสผานไดเลย  การใชงานในโหมด 
Shell Prompt จะคลายกับ DOS prompt นั่นเอง แตมีคําส่ังตางๆ มากกวาและซับซอนกวา (มาก)  

คําสั่งและชื่อไฟลในระบบ Linux จะมีลักษณะ Case sensitive นั่นคือตัวพิมพเล็ก และ
ตัวพิมพใหญจะถือวาแตกตางกัน เชน ไฟล MyFile.doc กับ myfile.doc จะถือวาเปนคนละไฟลกัน 
ดังนั้นในการใชงานเร่ิมแรกจึงควรระวังไมกดปุม  คางไวโดยไมจําเปน  หากทานทํา 
การปอนรหัสผาน แลวระบบตอบวา Login incorrect  กอนอื่นใหตรวจสอบวาทานไมไดกดปุม 

 คางไวหรือไม 

°“√‡ª≈’Ë¬π√À— ºË“π 
ส่ิงที่ทานควรทําเปนอันดับแรก เมื่อติดตั้งระบบเสร็จใหมๆ (และควรทําเปนประจําทุกๆ 

เดือน) คือ การเปล่ียนรหัสผาน ทั้งบัญชีของทานเอง และของ root  หลักการตั้งรหัสผานก็คือ ต้ัง
ใหคนอื่นเดาไมได ไมควรเปนคําที่มีในพจนานุกรม หรือคําพูดติดปากที่ใชกันบอยๆ ควรจะมีทั้ง
ตัวพิมพเล็กและใหญ ควรใชความยาวไมตํ่ากวา 5 ตัว และผสมตัวเลขบาง ตัวอักษรพิเศษบาง 
(เชน / ; ^ เปนตน) ไมควรใชชื่อ วันท่ี วันเกิด หรือตัวอักษรชุดงายๆ เชน 123456 เปนอันขาด
เนื่องจากสามารถทายไดงาย มีโปรแกรมเดารหัสผานจํานวนมาก ที่มีคนทําขึ้น เพ่ือเดารหัสผาน
โดยลองทายคํางายๆ หรือหรือคําจากพจนานุกรม โปรแกรมเหลาน้ีสามารถแกะรหัสผาน เชน 
123456, superman, superman! ไดภายในเวลาไมเกิน 5 นาที 

เราสามารถเปล่ียนรหัสผานของ root และผูใชทุกคน โดยใหทําการ Log in เปนผูนั้นแลว
ใชคําส่ัง passwd ดังตัวอยาง 

$ passwd 
Change password for user ott 

Old password: (ใสรหัสผานเดิม) 
New password: (ใสรหัสผานใหม) 
Verify new password: (ใสรหัสผานใหมอีกครั้งหน่ึง) 
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°“√ Log out 
เมื่อจบการใชงานทุกคร้ังควร logout ทันทีโดยการพิมพวา logout หรือ exit ท่ี $  ตัวอยาง 

เชน 

$  exit 

ไมควรปลอยใหผูอื่นทราบรหัสผานของทาน เพราะนั่นหมายความวา เขาคนนั้นสามารถ
กระทําการทุกอยางบนเครือขายอินเทอรเน็ตในชื่อของทาน เขาอาจจะเขียน E-mail ไปใหคนอื่น 
แตเปนชื่อของทาน หรือไปทําลายขอมูลตางๆ ได อันจะนําความเดือดรอนมาใหกับทาน และ
โดยเฉพาะอยางย่ิง อยาปลอยหนาจอของทานไดทําการ Log in ทิ้งไว แลวไปทําอยางอ่ืน เพราะ
คนอ่ืนสามารถเขามาใชงานในชื่อของทานได เมื่อเสร็จงานแลวใหทําการ Log out เสมอ 

อยาปลอยหนาจอท้ิงไวขณะที่คุณ Log In เปน root โดยเด็ดขาด ผูไมประสงคดีสามารถใช
เวลาไมเกิน 1 นาทีในการทําความเสียหายใหท้ังระบบ หรือกระทําการเพื่อใหเขาสามารถ Log in 
เปน root ในภายหลังไดตลอดไป ถึงแมทานจะเปลี่ยนรหัสผานไปแลว 

ระบบก็จะแสดง Login Prompt เพื่อรับการทํางานของผูใชรายตอไป 

Linux 2.0.35 openmind.nectec.or.th   
Welcome to Linux 2.0.33 

openmind login: 

การ Log out หมายถึงการจบการทํางานของผูใชคนใดคนหนึ่งในเวลานั้น โดยระบบจะรับ
การทํางานของผูใชรายตอไป (หรือเปนคนเดิม) ก็ได ไมไดหมายถึงการปดเคร่ือง 

°“√ª‘¥‡§√◊ËÕß 
การปดเคร่ืองทานจะตองปดดวยวิธีการอันใดอันหนึ่งตอไปนี้ หามทําการกดปุมปด หรือกด

ปุม Reset เลยเปนอันขาด จะทําใหระบบมีความเสียหายได และมีผลทําใหการบูตระบบเปน Linux 
ในคร้ังตอไป เสียเวลาในการซอมแซมความเสียหายนานมากหรืออาจซอมแซมไมไดเลย ใหใชวิธี
ดังนี้ 
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• กดสามปุม      –      –      พรอมกัน   รอสักครู เคร่ืองจะทําการ Reboot  
ตัวเอง ใหทําการกดปุมปดเคร่ืองเมื่อเคร่ืองวนกลับไปตรวจสอบหนวยความจํา เหมือน
ตอนเปดเครื่องใหมๆ วิธีนี้ทําไดเฉพาะเวลาอยูหนาเคร่ืองเทานั้น (ใชวิธี telnet มาไมได) 

• ใชคําส่ัง reboot หรือ shutdown –r now ขณะที่ log in เปน root อยู และกดปุมปด
เคร่ืองเมื่อเคร่ืองวนกลับไปตรวจสอบหนวยความจํา เหมือนตอนเปดเคร่ืองใหมๆ 

§” —Ëß Unix æ◊Èπ∞“π 
คําสั่งเบื้องตนเกี่ยวกับไฟล และไดเรกทอรี 

การจัดระบบไฟลใน Linux จะคลายกับบนดอสและวินโดวส คือมีลักษณะโครงสรางเปนรูป
ตนไมหัวกลับ โดยมีไดเรกทอรีราก ภาษาอังกฤษเรียกวา root (อยาสับสนกับบัญชีผูใชที่ชื่อ root) 
และเขียนแทนดวย / เปนไดเรกทอรีเร่ิมตน และมีไดเรกทอรียอยๆ ลงมาเปนลําดับข้ัน 

การอางถึงไฟลและไดเรกทอรียอยตางๆ จะใชเคร่ืองหมาย / เปนตัวแบงระหวางแตละได–
เรกทอรี เชน /home/ott , /usr/local/bin เปนตน ซึ่งจะแตกตางจากบน DOS ที่จะใชเคร่ืองหมาย 
\ เปนตัวแบง (เคร่ืองหมายทับ หันคนละขางกัน) 

คําสั่งตางๆ เกี่ยวกับไฟลและไดเรกทอรีที่ใชกันบอยๆ ไดแก 

• pwd (print working directory) แสดงไดเรกทอรีปจจุบัน เชน 

$ pwd 

/home/ott 

แสดงวาในขณะนี้กําลังอยูในไดเรกทอรี /home/ott 

• cd (change directory) ยายการทํางานไปยังไดเรกทอรีอ่ืนๆ เหมือนกับคําส่ัง cd บน
ดอส เชน cd /home/ott เพื่อไปยังไดเรกทอรี /home/ott 

• mkdir (make directory) สรางไดเรกทอรี เหมือนกับคําส่ัง md และ mkdir บนดอส 
เชน ถาเราอยูท่ีไดเรกทอรี /home/ott ใชคําสั่ง mkdir test เราก็จะไดไดเรกทอรี /home 
/ott/test 
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• rmdir (remove directory) ลบไดเรกทอรี เหมือนกับคําสั่ง rd และ rmdir บนดอส เชน 
rmdir /home/ott/test 

• ls (list) แสดงรายชื่อไฟลในไดเรกทอรี คลายกับคําส่ัง dir บนดอส วิธีใช เชน ls / 
แสดงรายชื่อไฟลในไดเรกทอรีราก หรือใช ls เฉยๆ เพ่ือดูรายชื่อไฟลในไดเรกทอรีท่ี
เราอยูขณะนั้น ทานสามารถใสพารามิเตอรตางๆ เพ่ือให ls แสดงรายละเอียดของไฟล
เพ่ิมเติมได เชน  

• ls –a แสดงรายชื่อไฟลทุกไฟลรวมท้ัง hidden file (ไฟลที่มีชื่อข้ึนตนดวย .) ใน 
ไดเรกทอรีปจจุบัน เคร่ืองหมาย “-a” เรียกวาเปน Option ของคําส่ัง ls 

• ls –l แสดงรายชื่อไฟลแบบยาว ทานสามารถใสสอง Option ก็ได เชน ถาตองการ
ใหแสดงรายชื่อไฟลทุกไฟล และใหแสดงแบบยาวดวย ก็ใหส่ังวา ls -al 

• rm (remove) ใชลบไฟล เหมือนกับคําสั่ง del บนดอส ใชตามดวยชื่อไฟล 

• cat (concatenate) ใชพิมพขอมูลในไฟลออกมาบนจอภาพ เหมือนกับคําส่ัง type บน
ดอส วิธีใช เชน cat /README.TXT 

• more คลายกับคําสั่ง cat แตจะพิมพขอมูลออกมาทีละ 1 จอภาพ เหมือนกับคําสั่ง 
more บนดอส วิธีใช เชน more /README.TXT หรือใชประกอบกับคําสั่ง cat เชน cat 
/README.TXT | more (ใชเคร่ืองหมาย “|” PIPE) 

• less เหมือนกับคําสั่ง more แตจะมีความสามารถมากกวา เชน สามารถเลื่อนไปมา
ระหวางแตละหนาไดดวยปุมลูกศรขึ้นลง  หรือปุม  ,  เปนตน   วิธีเรียกใช 
เชนเดียวกับ more 

°“√¢Õ§«“¡™Ë«¬‡À≈◊Õ·∫∫ Online 
คําสั่ง man (online manual) จะแสดงความหมาย วิธีใชคําสั่ง และพารามิเตอรตางๆ ท่ี

สามารถใชไดกับคําส่ังน้ัน วิธีใช ใหพิมพคําวา man แลวตามดวยคําส่ัง ตัวอยางเชน ถาใชคําสั่ง 
man cat จะไดผลลัพธตอไปนี้ 
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CAT(1)                                                     CAT(1) 
 

NAME 

       cat - concatenate files and print on the standard output 

 

SYNOPSIS 
       cat     [-benstuvAET]    [--number]    [--number-nonblank] 

       [--squeeze-blank]    [--show-nonprinting]    [--show-ends] 

       [--show-tabs]  [--show-all] [--help] [--version] [file...] 

 

DESCRIPTION 

       This documentation is no longer being maintained  and  may 
       be inaccurate or incomplete.  The Texinfo documentation is 

       now the authoritative source. 

 
       This manual page documents the GNU version  of  cat.   cat 

       writes  the  contents  of each given file, or the standard 

       input if none are given or when a file named `-' is given, 
       to the standard output. 

 

   OPTIONS 
       -b, --number-nonblank 

Number  all nonblank output lines, starting with 1. 

 
       -e     Equivalent to -vE. 

 

       -n, --number 
              Number all output lines, starting with 1. 

 

       -s, --squeeze-blank 
              Replace multiple adjacent blank lines with a single 

              blank line. 

 
       -t     Equivalent to -vT. 

 

       -u     Ignored; for Unix compatibility. 

 

       -v, --show-nonprinting 

              Display  control  characters except for LFD and TAB 
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              using '^' notation and precede characters that have 
              the high bit set with 'M-'. 

 

       -A, --show-all 

              Equivalent to -vET. 

-E, --show-ends 
              Display a '$' after the end of each line. 

 

       -T, --show-tabs 

              Display TAB characters as '^I'. 

 

       --help Print  a  usage message and exit with a status code 
              indicating success. 

 

       --version 
              Print version information on standard  output  then 

              exit. 

...(มีตอ) 

ทานสามารถใชปุมลูกศรขึ้นลงเล่ือนไปมาเพ่ือดูความชวยเหลือในหนาอ่ืนๆ และสามารถ
ออกจากคําสั่ง man ไดโดยการกดปุม q 

·À≈Ëß¢ÈÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ 
• http://www.whatis.com 

• http://www.opengroup.org 

• http://www.linuxresources.com/what.html 

• http://www.linux.org 

• http://slashdot.org 

• http://www.freshmeat.net 
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Linux-SIS ยอมาจาก Linux School Internet Server เปนชุดซอฟตแวร Linux รวมกับ
ซอฟตแวรอื่นๆ ที่จําเปนในการใชงานเปน Internet Server อยางสมบูรณแบบ โดยเนนวิธีการ
ติดตั้งที่งาย และมีซอฟตแวรท่ีจําเปนครบครัน พัฒนาโดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอม-
พิวเตอรแหงชาติ (http://www.nectec.or.th) โดยหองปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร 
(http://ntl.nectec.or.th) ปจจุบัน (มีนาคม 2542) ไดพัฒนาถึงเวอรชัน 3.0 Linux-SIS ถูก
ออกแบบมาสําหรับโรงเรียนที่เชื่อมตอกับโครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือโรงเรียนไทย (http: 
//www.school.net.th) และสถาบันการศึกษาท่ีเชื่อมตอกับเครือขายไทยสาร (http://ntl.nec–
tec.or.th/thaisarn) 

ในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบเปนโหนดน้ัน (รวมถึงแบบ Dial-up แตตองการใหมี
เคร่ืองใชงานไดคร้ังละมากกวา 1 เคร่ือง) จะตองใชซอฟตแวรพิเศษเพื่อทําหนาท่ีเปน Internet 
Server ซึ่งเดิมมีราคาสูง ไมเหมาะกับเศรษฐกิจของประเทศชาติในปจจุบัน ทางศูนยฯ ไดเล็งเห็น
ประโยชนในการท่ีจะนํา Linux ซึ่งเปนซอฟตแวรที่สามารถใชงานไดฟรี อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพสูง
มาใชเพื่อการนี้ ซอฟตแวร Linux ยี่หอที่มีอยูแลว (มีหลายยี่หอ เรียกวา Distribution เชน 
Slackware, Red Hat, Debian เปนตน) นั้นทํางานได แตมักจะมีวิธีการติดตั้งท่ีคอนขางยุงยาก
สําหรับมือใหม และยังตองติดตั้งซอฟตแวรเพ่ิมเติม (หลังจากติดตั้ง Linux เสร็จแลว) เพื่อใหใช
งานไดสมบูรณ ทางหองปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอรจึงไดพัฒนา Linux-SIS ข้ึนมาโดยใหมี
จุดเดนดังนี้ 

• การติดตั้งและการเริ่มใชงานสามารถทําไดโดยงาย และสามารถทําไดภายในเวลา
อันรวดเร็ว 

• มีซอฟตแวรตางๆ ที่จําเปนตองใชในการเชื่อมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตลงมาใหอยาง
ครบครัน 
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รายละเอียดเร่ืองคุณสมบัติของ Linux-SIS เวอรชันตางๆ สามารถดูไดจาก Release Notes 
ของเวอรชันนั้นๆ รายละเอียดสําหรับการติดตั้งนั้นสามารถดูไดจากเอกสาร README.TXT ที่มี
อยูของเวอรชันนั้นๆ เชนกัน โปรดดูในภาคผนวกถึงส่ิงท่ีมีอยูในซีดีรอมของทาน หรือดูจาก FTP 
Site ftp://ftp.nectec.or.th/pub/linux.sis 

°≈ÿË¡‡ªÈ“À¡“¬¢Õß Linux-SIS §◊Õ„§√ 
• ผูที่มีความจําเปนตองทําการจัดหาติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เปน Internet 

Server ใหกับองคกร โดยกําลังมองหาซอฟตแวรที่ทํางานได และคาใชจายต่ํา 

• ผูท่ียังใหมตอ Linux และตองการศึกษาการทํางานของ Linux เปน Internet Server ใน
เวลาอันสั้น  

• ผูใชท่ีมีประสบการณกับ Linux มาพอสมควรแลว และตองการศึกษาวิธีการติดตั้ง 
Internet Server ตางๆ ดูเทคนิคเพื่อนําไปประยุกตใชกับระบบของทาน 

อยางไรก็ตาม Linux-SIS เปรียบเสมือนซอฟตแวรกึ่งสําเร็จรูป ทานสามารถใชงานมันได
ในเวลาอันสั้น โดยท่ีไมจําเปนตองเรียนรูอะไรยุงยาก แตนั่นจะทําใหพ้ืนฐานความรูของทานมีนอย
กวาคนท่ีคอยๆ ลองผิดลองถูก ลองติดตั้งดวยตัวเอง ถึงจะเสียเวลามากกวา แตก็จะได
ประสบการณมากกวา ดังน้ัน ถึงแมทานไดติดตั้ง Linux-SIS ไวบนเคร่ืองท่ีทํางานจริงแลว ควรหา
โอกาสลองลงบนเครื่องฝกหัด โดยลองลง Linux Distribution ธรรมดา เชน Red Hat หรือ 
Slackware และลองศึกษาถึงการทํางานโดยละเอียด จะไดเขาใจการทํางานมากขึ้น 

∂È“„™È Linux Distribution Õ◊ËπÕ¬ŸË·≈È« ®–„™Èª√–‚¬™πÏ®“°  
Linux-SIS Õ¬Ë“ß‰√ 

Linux-SIS นั้นท่ีจริงแลว ก็พัฒนามาจาก Slackware Linux Distribution โดยมีการเพิ่ม
ซอฟตแวรที่จําเปนในการใชงาน Internet Server พรอมการตั้งคาตางๆ เร่ิมตนให และมีระบบ 
การติดตั้งที่ชวยใหทานติดตั้งงายขึ้นเทานั้น สวนใดใน Linux-SIS ที่เปนสวนที่ทําเพ่ิมจาก 
Slackware Linux Distribution นั้นจะมีการแยกไวชัดเจน ทานสามารถดูวิธีการตั้งคา Internet 
Server ตางๆ และนําไปประยุกตใชกับระบบของทาน โปรดดูในบทโครงสรางทางเทคนิคของ 
Linux-SIS 
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ในสวนนี้จะกลาวถึงรายละเอียดการติดตั้ง Linux-SIS เวอรชัน 3.0  อยางไรก็ดี ทานควร
อาน README.TXT บน CD-ROM หรือ บน FTP Site ftp://ftp.nectec.or.th/pub/linux.sis/3.0-
RELEASE อีกคร้ังกอนท่ีจะทําการติดตั้ง เน่ืองจากอาจมีขอมูลที่ทันสมัยกวาในหนังสือ กรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงหลังจากท่ีหนังสือไดทําการพิมพไปแลว 

¢—ÈπµÕπ°“√µ‘¥µ—Èß Linux-SIS ‡«Õ√Ï™—π 3.0 
ข้ันตอนการติดตั้ง Linux-SIS เวอรชัน 3.0 สามารถแบงเปนขั้นตอนใหญๆ ไดดังนี้ 

1. เตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร 

2. จัดหาตนฉบับโปรแกรม Linux-SIS (CD-ROM ท่ีมาพรอมหนังสือ หรือลงจาก FTP 
/HTTP Server) 

3. บูตระบบเปน Linux เพ่ือเร่ิมทําการติดตั้ง ข้ันตอนน้ีมีวิธีดําเนินการไดหลายรูปแบบ 
เชน บูตจากแผน CD-ROM ของทาน, วิธีบูตจากระบบปฏิบัติการ Windows95 เลย 
หรือวิธีสรางแผน Boot/Root 

4. เร่ิมทําการติดตั้ง และ ทําสําเนาไฟลตางๆ ลงบนฮารดดิสกของทาน 

5. ทําการติดตั้งเพ่ิมเติมที่เรียกวา First-time Setup 

1. ‡µ√’¬¡‡§√◊ËÕß§Õ¡æ‘«‡µÕ√Ï 
Linux-SIS สนับสนุนฮารดแวรตางๆ เชนเดียวกับที่ Linux Distribution อ่ืนๆ สนับสนุน 

โปรดดูใน ftp://ftp.nectec.or.th/pub/mirrors/linux/docs/HOWTO/Hardware-HOWTO วา Linux 
สนับสนุนฮารดแวรท่ีทานมีหรือไม 
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ตัวอยาง ฮารดแวรที่ผูเขียนไดลองทําการทดสอบกับ Linux-SIS แลวมีดังนี้ (ไมไดบังคับวา
จะตองใชตามน้ี) 

• Intel-486DX, Pentium, Pentium-Pro, Pentium MMX, Pentium II 
• RAM 16 MB ข้ึนไป 
• ฮารดดิสก IDE Hard disk (ใน BIOS ใหตั้งโหมดเปน LBA) ขนาด 2 GB  
• IDE CD-ROM Drive  
• Ethernet Controller: 3com509, 595 ใหใชโปรแกรมที่มากับ Card (3C5x9CFG.EXE 

หรือ 3C59XCFG.EXE) ทําการเลือก Media (เชน RJ-45, Co-axial) ใหตรงกับชนิด
ของส่ือของทาน เชน ถาเปน UTP ก็ใหเลือกเปน RJ-45 อยาปลอยไวตรง Auto หากมี
มากกวา 1 ใบ ใหทําการตั้งคา IRQ, Address ใหหลบกันใหเรียบรอย กรณีท่ีเปน Plug 
and Play Mainboard ทานอาจจะตองเขาไปใน BIOS และเลือกบอกวา IRQ นั้นๆ 
(ตามที่คุณไดต้ังไป) ถูกใชโดย ISA Card ไปแลว ไมอยางนั้นเคร่ืองจะไมทราบ และนํา 
IRQ น้ันๆ ไปแจกใหกับอุปกรณอื่นๆ 

• Ethernet Controller: 3com905 ไมตองต้ังคาเพ่ิมเติมใดๆ ใชงานไดทันที 
• Ethernet Controller: NE2000 Compatible 
• SCSI Controller Adaptec AIC-xxx7 SCSI, NCR7,8xx 
• VGA Card: S3 Trio64V+, Diamond Stealth 64 VRAM 
• จอ VGA ใดๆ 
• Serial Mouse หรือ PS/2 Mouse 
• โมเด็มใดๆ ที่ไมใช Win Modem 

เมื่อจัดหาฮารดแวรไดพรอมแลว แนะนําใหตออุปกรณตอพวงตางๆ ดังนี้ 

• ถาใชฮารดดิสกแบบ IDE ใหติดตั้งเปน Primary Master (C:, ใน Linux จะมองเห็นเปน 
/dev/hda) ทานไมจําเปนตอง FORMAT ดวย DOS หรือ Windows กอน Linux 
สามารถ FORMAT เองได 

• ถาใช IDE CD-ROM ใหติดตั้ง CD-ROM เปน Primary Slave หรือ D: (ใน Linux จะ
มองเห็นเปน /dev/hdb) 
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• ถาทําไดตอ Mouse ท่ี COM1 ตอ Modem ที่ COM2  
• ถา Mouse เปน PS/2 ก็ใชได แตใหยังคงตอ Modem ที่ COM2 

2. ®—¥À“µÈπ©∫—∫‚ª√·°√¡ Linux-SIS 
ทานสามารถติดตั้ง Linux-SIS ไดหลายวิธีดวยกัน 

• ติดตั้งจาก CD-ROM  วิธีนี้งายที่สุด ทานจะตองมีแผน Linux-SIS CD-ROM และ
เคร่ืองของทานจะตองมี CD-ROM ไดรฟ  

• ติดตั้งจาก FTP/HTTP Server  เปนการติดตั้งจากเครื่อง Server (FTP หรือ HTTP ก็
ได) ที่มีซอฟตแวรตนฉบับของ Linux-SIS อยู เชน ftp://ftp.nectec.or.th/pub/linux.sis 
ทานจะตองทราบชื่อของ FTP Server และไดเรกทอรี ท่ีเก็บขอมูล Linux-SIS เวอรชัน
ท่ีทานตองการติดตั้ง (ตัวอยางเชน /pub/linux.sis/3.0-RELEASE) ทานสามารถสราง 
FTP Server เองดวย Linux-SIS เพื่อใชในการติดตั้ง Linux-SIS เคร่ืองตอๆ ไปก็ได 
เคร่ืองที่ตองการจะลงจะตองมี Network Card และสายสื่อสารเชื่อมตอไปยังเคร่ือง Server 
น้ันๆ การลงวิธีนี้จะสะดวกมาก รวดเร็ว ถาทําใน LAN เคร่ืองที่ตองการจะลงไม
จําเปนตองมี CD-ROM ไดรฟ  

• ติดตั้งจากไดเรกทอรีที่มีขอมูล Linux-SIS อยูแลว  (Pre-mounted Directory) หาก
สองวิธีขางตน ไมเปนท่ีสะดวกสําหรับทาน ทานอาจใชวิธีลง 

• จากฮารดดิสกที่เปน DOS  
• โดยทานจะตองทําสําเนาตนฉบับโปรแกรม Linux-SIS ลงบนฮารดดิสกของทาน 

ทานตองทราบไดรฟ และ Partition ที่ทานไดบรรจุตนฉบับโปรแกรม Linux-SIS 
ลงไป เชน ถาเปนไดรฟ d: อาจเปน /dev/hdb1 และไดเรกทอรีที่เก็บมันดวย 
เชน /linux.sis/3.0-release กรณีที่เก็บไวใน D:\LINUX.SIS\3.0-RELEASE  

• จาก NFS Server 
• เปนการลงผานเครือขายคลายวิธีลงจาก FTP/HTTP Server แตในกรณีน้ีเราจะ

ใชโปรโตคอล NFS แทนท่ีจะเปน FTP หรือ HTTP 
• เคร่ืองที่จะลงจะตองมี Network Card และมีเสนทางเชื่อมตอไปยังเคร่ือง NFS 

Server ได 



บทที ่13   การติดต้ัง Linux-SIS เวอรชัน 3.0   97 

• ท่ี NFS Server จะตองมีขอมูลโปรแกรมตนฉบับของ Linux-SIS 3.0 อยู และ
ทําการ export ใหกับเคร่ืองที่ตองการจะลงเรียบรอยแลว (แกในไฟล 
/etc/exports เพ่ิมชื่อไดเรกทอรีของโปรแกรมตนฉบับนั้น เชน /linux-sis และ 
IP ของเคร่ืองท่ีตองการจะลง แลว Restart Process ของ nfsd และ mountd ) 
ทดสอบความถูกตองไดโดยใชคําส่ัง showmount –e ดูวามีชื่อไดเรกทอรีและ
ชื่อเคร่ืองตามที่เราใสไวใน /etc/exports หรือไม 

3. ∫Ÿµ√–∫∫‡ªÁπ Linux ‡æ◊ËÕ‡√‘Ë¡∑”°“√µ‘¥µ—Èß  
ข้ันตอนนี้มีวิธีการทําไดหลายแบบ ข้ึนอยูกับความสะดวกของทาน แตทั้งหมดแลวน้ัน ก็จะ

ทําการบูตระบบของทานเปน Linux มีตัวหนังสือเขียนวา  “ยินดีตอนรับ สูการติดตั้งโปรแกรม 
Linux-SIS” ดังรูปท่ี 13.1 ทั้งส้ิน ข้ึนอยูกับวาทานสะดวกแบบไหน 

 

รูปที่ 13.1  แสดงหนาจอพรอมเร่ิมการติดตั้ง Linux-SIS เวอรชัน 3.0 

วิธีที่ 1 Boot จาก CD-ROM หากเคร่ืองของทานสามารถบูตจาก CD-ROM ได (อาจตอง
ตรวจสอบใน BIOS) ใหทําการบูตระบบจาก Linux-SIS Version 3.0 CD-ROM เลย วิธีนี้งายท่ีสุด  

วิธีที่ 2 Boot จาก DOS/Windows หากระบบของทานทํางานเปน Windows95 อยูแลว 
เพียงใสแผน Linux-SIS Version 3.0 CD-ROM เขาไป แลวเรียกใชโปรแกรม setup.bat หากทาน
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กําลังอยูใน DOS Mode ใหทานไปที่ไดรฟ CD-ROM และเรียกใชโปรแกรม autoboot.bat (อยูใน
ไดเรกทอรี linux.sis\install) 

วิธีที่ 3 ใชแผน Boot/Root เปนวิธีด้ังเดิมท่ีสุด ทานจะตองสรางแผน Boot และแผน Root 
จาก Image ของแผน Boot และ Root ซึ่งจะมีอยูใน CD-ROM ของทาน (หรือเอาจาก FTP Site) 
ข้ันตอนการทําแผน Boot และ Root ใหทําที่เคร่ือง PC ของทาน (DOS, Win3.11, Win95) ดังนี้ 

• สรางแผน Boot disk จากไฟล D:\LINUX.SIS\INSTALL\BOOTDISK (สมมติวา CD-
ROM คือ ไดรฟ D: กรณีท่ีขอมูล Linux-SIS ของทานอยูในไดเรกทอรีอื่นของ CD-ROM 
ก็ใหเปล่ียนไปตามนั้น) 

• ใสแผนดิสกที่ฟอรแมตแลวลงในไดรฟ A:  

• สรางแผน Boot โดยเรียกคําสั่ง RAWRITE.EXE อยูใน CD-ROM ไดเรกทอรี INSTALL 
ตัวอยาง D:\LINUX.SIS\INSTALL\RAWRITE.EXE จะมีคําถามขึ้นมาวาจะใชอิมเมจตัว
ไหนใหตอบวา D:\LINUX.SIS\INSTALL\BOOTDISK ตอจากนั้นปอนชื่อ Drive A: ใส
แผน Diskette ลงในไดรฟ เมื่อสําเร็จแลวจะไดแผน Boot disk 

• สรางแผน Root disk โดยทําเหมือน Boot disk แตเปลี่ยนไปใชอิมเมจจากไฟล 
D:\ LINUX.SIS\INSTALL\ROOTDISK.GZ แทน 

• บูตเคร่ืองที่ตองการลง Linux-SIS ดวยแผน Boot ที่ทําขึ้นในขอ 1 และตามดวยแผน 
Root ในขอ 2 หรือใสแผน CD-ROM ในซีดีรอมไดรฟ 

• ใหทําการบูตเคร่ืองดวยแผน Boot เมื่อบูตไปถึงระยะหน่ึง เคร่ืองจะใหเปล่ียนแผน ให
เอาแผน Root เปล่ียนใสแทน สักครูก็จะเปนการเสร็จสิ้นการบูต และนําทานไปสู
หนาจอยินดีตอนรับ 

ระหวางท่ีระบบทําการบูตไปเปน Linux จะมีการตรวจสอบฮารดแวรตางๆ และแสดงผล
ออกมา ตัวอยาง เชน ถาเจอฮารดดิสกหรือ CD-ROM IDE ก็จะแสดงคําวา /dev/hda, /dev/hdb 
ถาเจอฮารดดิสก SCSI ก็จะแสดงคําวา /dev/sda, /dev/sdb ถาเจอ Ethernet Card ก็จะแสดงคํา
วา /dev/eth0 หากไมพบคําเหลานี้ก็อาจเปนไปไดวาแผน Boot ไมสามารถคนหาฮารดแวรตัวนั้นๆ 
ของทานได (กด          –           เพ่ือขึ้นไปดูรายการดานบนที่ผานไปแลว) 

อิมเมจแผน Boot ของ Linux-SIS นั้น ท่ีชื่อ bootdisk นั้น เทียบเทากับแผนอิมเมจ แผน 
Boot ของ Slackware Linux ชื่อ scsinet.s หากมันไมสามารถคนหาฮารดแวรของทานได ทาน
สามารถใชอิมเมจแผน Boot ของ Slackware Linux อ่ืนๆ แทนได ดูรายละเอียดวาจะใชอิมเมจตัว
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ใดไดใน ftp://ftp.nectec.or.th/pub/mirrors/linux/distributions/slackware/bootdsks.144/ 
README.TXT หรือไดเรกทอรี SLACK36\BOOTDSKS.144 ในแผน CD-ROM 

หากแผน Boot ไมสามารถคนหาฮารดแวรของทานไดครบทั้งหมด ถึงแมวาฮารดแวรนั้นมี
ระบุวาใชกับ Linux ไดใน ftp://ftp.nectec.or.th/pub/mirrors/linux/docs/HOWTO/Hardware-
HOWTO แลวก็ไมตองตกใจ ขอเพียงใหแผน Boot สามารถคนหาเฉพาะฮารดแวรที่จําเปนในการ
ติดตั้งกอน นอกเหนือจากนั้น เมื่อระบบติดตั้งเสร็จแลว คอนทําการ Rebuild Kernel เพ่ือให 
Kernel มองเห็นฮารดแวรท่ีเหลือก็ได เชน ถาติดตั้งผาน CD-ROM แผน Boot มองเห็นฮารดดิสก
และ CD-ROM เรียบรอยแลว แตไมเห็น Ethernet Card ก็ไมเปนไร ติดตั้งใหเสร็จไปกอน แลวคอย 
Rebuild Kernel ใหเห็น Ethernet Card ภายหลัง 

วิธีใชแผน Boot, Root ทานจะสามารถเลือกแผนสรางแผน Boot ไดอิสระ แตหากใชวิธี 
Boot จาก CD-ROM หรือเรียกโปรแกรม Setup ทานจะไมสามารถเลือก Image ของแผน Boot 
ได หากวิธีการบูตดังกลาวไมสามารถคนหาฮารดแวรท่ีจําเปนของทานไดตามตองการ ใหใชวิธี
สรางแผน Boot/Root แทน 

4. ‡√‘Ë¡∑”°“√µ‘¥µ—Èß ·≈–∑” ”‡π“‰ø≈ÏµË“ßÊ ≈ß∫πŒ“√Ï¥¥‘ °Ï¢Õß∑Ë“π 
4.1 ‡≈◊Õ°‰¥√øÏ∑’Ë®–∑”°“√µ‘¥µ—Èß Linux-SIS 
เมื่อใสแผน Boot และแผน Root ตามท่ีกลาวมาแลว (อยาลืมใสแผน CD-ROM ลงใน

ซีดีรอมไดรฟ ถาทานติดตั้งจาก CD-ROM) แลวบูตเคร่ือง จนพบขอความวา "ยินดีตอนรับสูการ
ติดตั้ง Linux-SIS" ปรากฏขึ้นที่หนาจอดังรูปที่ 13.1 ใหกด Enter ผานเขาไปจะปรากฏหนาจอดัง
รูปที่ 13.2 

 

รูปท่ี 13.2  ระบุฮารดดิสกท่ีตองการจะติดต้ัง 
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ในข้ันตอนนี้จะตองระบุไดรฟที่ผูใชจะติดตั้งโดยจะตองพิมพตามขางตนเชน ถาผูใชจะติดตั้ง
ลงในไดรฟ C: ก็ใหพิมพ /dev/hda  ถาจะติดตั้งลงใน SCSI Disk ตัวแรก ใหพิมพ /dev/sda แลว
กด Enter  

4.2 ·∫Ëßæ“√Ï∑‘™—π �Partition� 
ในข้ันตอไปน้ันจะทําการแบงพารทิชัน (Partition�ของไดรฟท่ีไดเลือกไวแลว ดังรูปที่ 13.3 

โดย Linux-SIS จะมีระบบแบงพารทิชันโดยอัตโนมัติ เพื่อใหความสะดวกแกผูใช โดยจะแบงเปน 
3 พารทิชัน คือ Root partition ขนาด 1,000 MB, Swap partition ขนาด 128 MB และ Data 
partition ใชเนื้อท่ีที่เหลือ โดย Root และ Data Partition มีไทป (Type) เปน Linux native (83) 
สวน Swap Partition มีไทปเปน Linux Swap (82) 

ถาทานไมตองการใหแบงพารทิชันโดยวิธีอัตโนมัติดังกลาว สามารถแบงพารทิชันดวย
ตนเองได โดยสามารถใชโปรแกรม fdisk หรือ cfdisk  คําแนะนําคือ ทานควรแบงใหมี Swap 
Partition 1 อัน (ขนาดโดยปกติจะแบงเปน 2 เทาของหนวยความจํา (RAM) ที่มีอยู) และควรมี 
Linux native Partition 2 อัน เพ่ือที่จะไดเปน Root Partition 1 อัน และอีกอันเปน Data เอาไว
เก็บขอมูลสวนตัวของทานเอง เมื่อคร้ังหนาตองการลงใหม ก็ฟอรแมตแคเฉพาะ Root Partition 
ขอมูลที่อยูใน Data Partition ก็ไมสูญหาย 

หากทานแบงพารทิชันไวเรียบรอยแลว ไมตองการเปลี่ยนแปลง ก็ใหเลือก SKIP ขามไปได
เลย 

 

รูปที่ 13.3  แบงพารทิชัน (Partition) 
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• การใชงาน fdisk 

หลังจากเลือก fdisk เขามาแลวจะปรากฏขอความดังนี้ 

Command (m for help): 

โดยโปรแกรมจะรอรับคําส่ังใหพิมพ m แลวจะปรากฏรายการคําสั่งของ fdisk ดังนี้ 

Command (m for help): m 
a   เปด/ปด แฟล็กที่บอกวาเปนบูตพารทิชัน 
b   แกไขเลเบลของดิสกท่ีเปนแบบ BSD 

c   เปด/ปด แฟล็กที่ใหมีความเขากันไดกับระบบดอส 
d   ลบพารทิชัน 
l   แสดงหมายเลขประจําตัว และช่ือของแตละพารทิชันมาให 
m   แสดงรายละเอียดคําส่ังของ fdisk อยางคราวๆ 
n   สรางพารทิชันข้ึนมาใหม 
p   แสดงรายละเอียดของพารทิชัน 
q   ออกจาก fdisk โดยไมบันทึกแกไข 
t   เปลี่ยนชนิด (Type) ของพารทิชัน 
u   เปลี่ยนหนวยนับของฮารดดิสก 
v   ตรวจสอบการแบงเนื้อท่ีพารทิชัน ถายังมีเนื้อท่ีเหลือจะแจงใหทราบ 
w   บันทึกการเปลี่ยนแปลงพารทิชันทั้งหมดพรอมกับออกจากโปรแกรม 
x   คําส่ังพิเศษเมื่อเลือกคําส่ังนี้จะมีคําส่ังยอยลงไปอีก 

• การใชคําสั่ง d ลบพารทิชันมีอยูแลว  

Command (m for help): d 
Partition number (1-4): 1 
 
Command (m for help): d 
Partition number (1-4): 2 
 

Command (m for help): d 
Partition number (1-4): 3 
 

Command (m for help): d 
Partition number (1-4): 4 
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• ใชคําส่ัง n เพ่ือสรางพารทิชัน 

สราง Root Partition ขนาด 800 MB (หากลงสวน desktop แนะนําใหเปน 1,000 MB) 

Command (m for help): n 
Command action 

 e  extended 
 p  primary partition (1-4) 

p 
Partition number (1-4): 1 
First cylinder (1-1023): 1 
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK ([1]-1023): +800M 

สราง Swap Partition ขนาด 128 MB หรือสองเทาของ RAM ท่ีมีอยู 

Command (m for help): n 
Command action 

 e  extended 

 p  primary partition (1-4) 
p 
Partition number (1-4): 2 
First cylinder (408-1023): 408 
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK ([408]-1023): +128M 

สราง Data Partition ระบุขนาดโดยใช Last Cylinder แทนท่ีจะระบุเปน MB เหมือน 2 
พารทิชันแรก เพ่ือใชเนื้อท่ีที่เหลือท้ังหมด 

Command (m for help): n 
Command action 
 e  extended 

 p  primary partition (1-4) 

p 
Partition number (1-4): 3 
First cylinder (474-1023): 474 
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK ([474]-1023): 1023 
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สําหรับพารทิชันท่ีจะใหเปนสวอป (Swap) เปล่ียนชนิดของพารทิชัน (Default จะเปน Linux 
native ใหเปน Linux swap) ตัวอยางดังนี้ 

Command (m for help): t 
Partition number (1-4): 2 
Hex code (type L to list codes): l  
 0  Empty a  OS/2 Boot Manager 64  Novell 

Netware a5  BSD/386 

 1  DOS 12-bit FAT b  Win95 FAT32 65  Novell Netware b7  BSDI fs 
 2  XENIX root c  Win95 FAT32 75  PC/IX b8  BSDI swap 

 3  XENIX usr e  Win95 FAT16 80  Old MINIX c7  Syrinx 

 4  DOS 16-bit <32M f  Win95 Extended 81  Linux/MINIX db  CP/M 
 5  Extended 40  Venix 80286 82  Linux swap e1  DOS access 

 6  DOS 16-bit >=32 51  Novell? 83  Linux native e3  DOS R/O 

 7  OS/2 HPFS 52  Microport 93  Amoeba f2  DOS 
 8  AIX 63  GNU HURD 94  Amoeba BBT ff  BBT 

 9  AIX bootable 

Hex code (type L to list codes): 82 
Changed system type of partition 2 to 82 (Linux swap) 

ใชคําส่ัง p เพ่ือแสดงรายการพารทิชันที่สรางขึ้น 

Command (m for help): p 
 
Disk /dev/hda: 64 heads, 63 sectors, 1023 cylinders 

Units = cylinders of 4032 * 512 bytes 

 
   Device Boot   Begin    Start      End   Blocks   Id  System 

/dev/hda1            1        1      407   820480+  83  Linux native 

/dev/hda2          408      408      473   133056   82  Linux swap 

/dev/hda3          474      474     1023  1108800   83  Linux native 

ถาตองการบันทึก และออกจาก fdisk ใหใช w ถาตองการออก แตไมตองการบันทึก (กรณี
ทําผิด) ใช q 

Command (m for help): w 
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• การใชงาน cfdisk 

 

รูปที่ 13.4  การแบงพารทิชันโดยใช cfdisk 

นอกจาก fdisk เราสามารถใช cfdisk ในการแบงพารทิชันก็ได ดังรูปท่ี 13.4 (อาจมี
วิธีการใชที่งายสําหรับมือใหมมากกวา) สามารถใชลูกศรซายขวาเล่ือนในการเลือกคําสั่ง และลูกศร
ข้ึนลงในการเลือกฮารดดิสก การเปล่ียนเปน Swap partition ทําไดโดยการเลือกไทป แลวจะขึ้น
หนาจอคลายกับของ fdisk ใหเลือกชนิดที่ 82 จะเปนสวอป 

4.3 ‡≈◊Õ°«‘∏’°“√µ‘¥µ—Èß 
หลังจากที่ผูใชแบงพารทิชันแลวจะเขามาสูการเลือกวิธีการติดตั้งดังรูปที่ 13.5 

 

รูปที่ 13.5  เลือกวิธีการติดตั้ง 
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ทานสามารถเลือกติดตั้ง Linux-SIS ได 3 วิธีดังนี้ 
• ติดตั้งจาก CD-ROM 
• ติดตั้งจาก FTP/HTTP Server 
• ติดตั้งจาก Directory ที่ mount ไวเรียบรอยแลว 

• การติดตั้งจาก CD-ROM 

ในการติดตั้งจาก CD-ROM จะตองระบุไดรฟท่ีเปน CD-ROM ใหแก Linux-SIS ดังรูปท่ี 
13.6 โดยการพิมพชื่อไดรฟที่ติดตั้ง CD-ROM ลงไปเชน ถา CD-ROM ของผูใชอยูในไดรฟที่เปน 
Primary Slave หรือ ไดรฟ D: ใหพิมพ /dev/hdb หรือถาเปนไดรฟท่ีเปน Secondary Master 
หรือ ไดรฟ E: ใหพิมพ /dev/hdc  

 

รูปที่ 13.6  ระบุไดรฟ CD-ROM 

• การติดตั้งจาก FTP/HTTP Server 

 

รูปที่ 13.7  เลือกติดตั้งจาก FTP หรือ HTTP Server 
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จากรูปที่ 13.7 จะเห็นไดวาในข้ันตอนน้ีจะตองเลือกวาจะติดตั้งจาก FTP หรือ HTTP 
Server ถาจะติดตั้งจาก ftp.nectec.or.th ก็ใหเลือก FTP 

หลังจากนั้น ก็จะตองระบุเลข IP Address ของ FTP/HTTP Server เชน ถาเปน ftp.nec–
tec.or.th จะมี IP Address เปน 202.44.204.34 ดังรูปที่ 13.8 

 

รูปที่ 13.8  ระบุ IP Address ของ FTP Server 

ในข้ันตอไปนั้นจะตองระบุไดเรกทอรีท่ีเก็บตนฉบับของ Linux-SIS ที่ผูใชตองการจะติดตั้ง 
ดังรูปที่ 13.9 เชน ถา Linux-SIS อยูใน /pub/linux.sis/3.0-RELEASE ก็ใหพิมพ Directory นี้ลง
ไปในชองท่ีกําหนดแลวกด OK  

 

รูปที่ 13.9  ระบุไดเรกทอรีท่ีเก็บขอมูล Linux-SIS บน Server 

หลังจากที่ระบุไดเรกทอรีเรียบรอยแลว ทานสามารถใสออปชันพิเศษ กรณีที่ตองการ ดัง
รูปท่ี 13.10 เชน ถาทานตองการใหทําการ FTP/HTTP ผาน Proxy Server ใหพิมพ –x แลวตาม
ดวยชื่อของ <Proxy Server>:<Port> หรือในกรณีที่จะตองใส login และรหัสผานใหกับ HTTP 
/FTP Server ก็สามารถใช option -u ตามดวย <login_name>:<password> ตัวอยางเชน 
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-x cache.school.net.th:8080 
-u ott:mypassword 

หากไมมีความจําเปนตองใชออปชันพิเศษใดๆ ก็กด Enter ผานไปไดเลย 

 

รูปที่ 13.10  การใสออปชันพิเศษ 

• การติดตั้งจากไดเรกทอรีที่ mount ไวแลว 

 

รูปที่ 13.11  การติดตั้งจากไดเรกทอรีท่ี mount ไวแลว 

วิธีนี้ ทานตองกระทําการบางอยางกอน เพ่ือใหขอมูลตนฉบับไปปรากฏอยูในไดเรกทอรีใด
ไดเรกทอรีหนึ่งของเครื่อง เชน /mnt1 แลวเราก็ปอนชื่อไดเรกทอรีน้ัน ใหกับโปรแกรมติดตั้ง 
ดังเชนรูปที่ 13.11 การกระทําบางอยางท่ีวานั้น ขอยกตัวอยางได 2 กรณี คือ กรณีติดตั้งโดยท่ี
ขอมูลตนฉบับอยูในฮารดดิสกที่เปน DOS และกรณีท่ีติดตั้งจาก NFS Server 
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• ติดต้ังแบบใชขอมูลตนฉบับจากฮารดดิสกท่ีเปน DOS  

• โดยทานจะตองทําสําเนาตนฉบับโปรแกรม Linux-SIS ลงบนฮารดดิสกของทาน
ขณะที่ทํางานในโหมด DOS หรือ Windows ทานตองทราบพารทิชันท่ีทานไดบรรจุ
ตนฉบับโปรแกรม Linux-SIS ลงไป เชน ถาเปนไดรฟ d: อาจเปน /dev/hdb1  และ 
ไดเรกทอรีที่เก็บมันดวย เชน ถาเก็บไวใน D:\LINUX.SIS\3.0-RELEASE\ จะเปน 
/linux.sis/3.0-release 

• คําแนะนําในขั้นตอนการติดตั้ง 
• เมื่อถึงข้ันตอนในรูปที่ 13.11 ใหกด ALT-F2, Log in เปน root ไมมีรหัสผาน 

แลวใชคําส่ัง mount /dev/hdb1 /mnt1 กรณีท่ีเปน FAT16 หรือใชัคําส่ัง mount 
–t vfat /dev/hdb1 /mnt1 ถาเปน VFAT เชน Windows95 (เปล่ียน /dev/hdb1 
เปนชื่อไดรฟที่เก็บขอมูลตนฉบับ Linux-SIS ของทาน) อาจตองระวังเร่ืองตัว
เล็กตัวใหญ  

• เมื่อสั่ง ls /mnt1/linux.sis/3.0-release ควรจะเห็นขอมูลตนฉบับท่ีใชในการลง 
Linux- SIS 3.0 ควรจะมีไฟลชื่อ VERSION อยู (เปล่ียน /linux.sis/3.0-release 
เปนชื่อไดเรกทอรีท่ีเก็บขอมูลตนฉบับโปรแกรม Linux-SIS) 

• กด ALT-F1 กลับไปยังโปรแกรมการติดตั้ง และปอนชื่อไดเรกทอรี 
/mnt1/linux .sis/3.0-release 

• ติดตั้งจาก NFS Server 
• เปนการลงผานเครือขายคลายวิธีลงจาก FTP/HTTP Server แตในกรณีนี้เราจะใช

โปรโตคอล NFS แทนที่จะเปน FTP หรือ HTTP 
• เคร่ืองที่จะลงจะตองมี Network Card และมีเสนทางเชื่อมตอไปยังเคร่ือง NFS Server 

ได 
• ท่ี NFS Server จะตองมีขอมูลโปรแกรมตนฉบับของ Linux-SIS 3.0 อยู และทํา

การ export ใหกับเคร่ืองที่ตองการจะลงเรียบรอยแลว (แกในไฟล /etc/exports 
เพิ่มชื่อไดเรกทอรีของโปรแกรมตนฉบับนั้น เชน /linux.sis/3.0-RELEASE และ IP 
ของเคร่ืองที่ตองการจะลง แลว Restart Process ของ nfsd และ mountd) ทดสอบ
ความถูกตองไดโดยใชคําส่ัง showmount –e ดูวามีชื่อไดเรกทอรี และชื่อเคร่ือง
ตามที่เราใสไวใน /etc/exports หรือไม 
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• คําแนะนําในขั้นตอนการติดตั้ง 
• เมื่อถึงข้ันตอนดังรูปท่ี 13.11 ใหกด ALT-F2, Log in เปน root ไมมีรหัสผาน  
• แลวใชคําส่ัง “ifconfig eth0 203.150.154.14 netmask 255.255.255.0” # 

เปลี่ยน 203.150.154.14 และ 255.255.255.0 ใหเปน IP และ Netmask 
• ใชคําส่ัง “route add –net 203.150.154.0” เปล่ียน 203.150.154.0 เปนชื่อ 

เครือขายของทาน 
• หากเครือขายของทานมีการใช Gateway ใหใชคําสั่ง “route add default gw 

203.150.154.1” เปลี่ยน 203.150.154.1 เปน IP Address ของ gateway ของ
ทาน 

• ใชคําสั่ง “mount –t nfs 202.44.204.10:/linux.sis/3.0-RELEASE /mnt1” 
เปล่ียน 202.44.204.10 เปน IP Address ของ NFS Server และเปล่ียน 
/linux.sis/3.0-RELEASE เปนชื่อไดเรกทอรีท่ีเก็บขอมูลตนฉบับ Linux-SIS ใน 
NFS Server นั้นๆ 

• ls /mnt1/ ควรจะเห็นขอมูลตางๆ ท่ีใชในการลง Linux-SIS 3.0 
• กด ALT-F1 กลับไปยังโปรแกรมการติดตั้ง และปอนชื่อไดเรกทอรี /mnt1/ 

4.4 ‡≈◊Õ° Ë«πª√–°Õ∫¢Õß Linux-SIS 
หลังจากท่ีเราเลือกรูปแบบการติดตั้งเรียบรอยแลว จะเปนการเลือกซอฟตแวรที่จะติดตั้งลง

ใน Linux-SIS ไดแก 
• base  เปนระบบพ้ืนฐานของ Slackware Linux 3.6.0 เมื่อลงเสร็จแลวคือ ได

เรกทอรี / 
• data เปนสวนของขอมูลของ Linux-SIS เมื่อลงเสร็จแลวคือ ไดเรกทอรี /data 
• sis เปนสวนเพ่ิมเติมของ Linux-SIS เมื่อลงเสร็จแลวคือ ไดเรกทอรี /usr1 
• server เปนสวนของ Internet Server เมื่อลงเสร็จแลวคือ ไดเรกทอรี /usr1 

/local/etc 
• source เปน source code ที่ใชในการสรางสวน server  เมื่อลงเสร็จแลวคือ 

ไดเรกทอรี /usr1/local/src 
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• desktop เปนสวนของ Desktop เมื่อลงเสร็จแลวคือ ไดเรกทอรี /usr1/local 
/desktop 

• desktop-src เปน source code ที่ใชในการสรางสวน desktop เมื่อลงเสร็จแลวคือ 
ไดเรกทอรี /usr1/local/desktop-src 

ในการลงปกติเปน Internet Server ควรลงสวน base, data, sis และ server หากมีเนื้อท่ี
เหลือ หรือตองการ Source Code ก็ใหลงสวน source ดวย 

หากตองการใช Linux ในโหมด Workstation (มี Graphics, X Windows, ภาษาไทย) ก็ลง 
base, data, sis และ desktop หากมีเนื้อท่ีเหลือและตองการ Source Code ของสวน Desktop ก็
อาจลงสวน desktop-src ดวย (โปรดระวัง ตองการเน้ือที่คอนขางเยอะ) 

4.5 ‡√‘Ë¡°“√∑” ”‡π“‰ø≈Ï 
หลังจากท่ีผูใชเลือกฟอรแมตท่ีจะลงแลวก็ใหเลือก OK แลว Linux-SIS จะทําการฟอรแมต

ฮารดดิสก และทําสําเนาไฟลตางๆ ลงไปในเครื่องของทาน หลังจากนั้นก็จะทําการ Reboot  

°“√∑”°“√µ‘¥µ—Èß‡æ‘Ë¡‡µ‘¡∑’Ë‡√’¬°«Ë“ First-time Configuration 

 

รูปที่ 13.12  First-time Setup 

เมื่อระบบทําการ Reboot กลับมาอีกคร้ังหนึ่ง มันจะทําการเรียกโปรแกรม /usr1/install 
/firsttime โดยอัตโนมัติ (คร้ังตอไปจะไมเรียก) ดังรูปท่ี 13.12 หากทานเพ่ิงทําการติดตั้งเปนคร้ัง
แรกใหเลือก 1.Step by Step ภายหลังเมื่อมีความชํานาญแลวจึงเลือกแบบ Automatic (ไมมีคํา
บรรยาย ติดตั้งตามคาอัตโนมัติ) 
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ในข้ันตอๆ ไปจะพบกับคําถามตางๆ กัน หากทานไมแนใจในแตละขอวาควรจะตอบ
อยางไรดี ใหตอบตามคาอัตโนมัติ 

• Initialize your system to be Linux-SIS? (คาอัตโนมัติคือ Yes) ใหตอบ Yes 
โปรแกรมติดตั้งจะทําการเรียกโปรแกรม /usr1/install/scripts/MakeItSIS เพื่อเตรียม
ระบบของทานใหเปน Linux-SIS (หากไมตอบ YES ตรงนี้อาจมีปญหาในข้ันตอไป) 

• Initialize Root Password? (คาอัตโนมัติคือ Yes)  ใหตอบ Yes โปรแกรมติดตั้งจะ
ทําการเรียกคําสั่ง passwd เพ่ือต้ังคารหัสผานเร่ิมแรกสําหรับ Root (ผูดูแลระบบ) 

• Setup your network configuration? (คาอัตโนมัติคือ No)    จะเปนการเรียกคําสั่ง 
netconfig เพ่ือต้ังคา ชื่อเคร่ือง, IP Address, Netmask, Gateway, DNS Server 
ใหกับเคร่ืองของทาน หากทานยังไมทราบคาเหลานี้, ยังไมทราบวา IP Address คือ
อะไร หรือเคร่ืองไมไดเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต ตอใชแคเครือขายภายใน ใหตอบ No 
โปรแกรมติดตั้งจะต้ังคาเร่ิมตนใหโดยอัตโนมัติที่เหมาะกับการใชในเครือขายภายใน 
(ชื่อเคร่ือง linux.intranet, IP 192.168.1.1, Netmask 255.255.255.0, DNS Server, 
127.0.0.1 ไมมี Gateway) ทานสามารถใชคําสั่ง netconfig เพื่อต้ังคาใหมภายหลังได 

• Allow telnet/ftp from 192.168.1.* only? (คาอัตโนมัติคือ Yes) หากทานตองการ
ทําการ Telnet มายังเคร่ืองนี้จากเครื่องอ่ืนนอกเหนือจากเครื่องท่ีอยูในเครือขายภายใน 
(192.168.1.*) ใหตอบ No (โปรดระวังดานความปลอดภัย) ถาไมตองการเชนนั้น ให
ตอบ Yes (ปลอดภัยกวา) ทานสามารถแกไขคานี้ภายในไดท่ีไฟล /etc/hosts.deny 
ภายหลัง โปรดอานรายละเอียดเพิ่มเติมในบทท่ี 36 เร่ืองการรักษาความปลอดภัยและ 
TCP-Wrapper 

• Do you want this machine to make dial-up connection to ISP? (คาอัตโนมัติ
คือ No) หากทานมีโมเด็มตอกับเคร่ืองนี้ และตองการใชในการหมุนโทรศัพทออกไปยัง
ผูใหบริการอินเทอรเน็ต ใหตอบ Yes โปรแกรมติดตั้งจะเรียกคําสั่ง passwd เพ่ือต้ังคา
รหัสผานของผูใช qdial และ dial โปรดอานในบทตอไปถึงวิธีการใชงานสองบัญชีน้ี 
หากไมตองการใชตอบ No 

• Do you want to run this machine as Proxy/Cache Server (Squid)? (คา
อัตโนมัติคือ Yes)  หากทานตองการใชเคร่ืองนี้เปน Proxy/Cache Server ใหตอบ 
Yes นอกนั้นใหตอบ No ถาตอบ Yes โปรแกรมติดตั้งจะทําการ chmod +x /etc/rc.d 
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/rc.squid และทําการ Initialize Cache Space (เรียกใชคําสั่ง /usr1/local/etc/squid 
/bin/squid –z) ถาตอบ No โปรแกรมติดตั้งจะทําการ chmod –x /etc/rc.d/rc.squid 
โปรดอานรายละเอียดเพ่ิมเติมในบทเร่ือง Proxy/Cache Server 

• Do you want to set this machine as firewall with Transparent Proxy? (คา
อัตโนมัติคือ Yes) หากทานตองการใหเคร่ืองนี้ทําหนาที่ Firewall, IP Masquerading 
และ Transparent Proxy ใหตอบ Yes (ทานตองตอบ Yes สําหรับคําถาม Do you 
want to run this machine as Proxy/Cache Server (Squid)? กอนหนานี้ดวย 
ถาจะตอบ Yes ตรงนี้) สําหรับคําถามนี้ ถาตอบ Yes โปรแกรมติดตั้งจะทําการ chmod 
+x /etc/rc.d/rc .firewall ถาตอบ No โปรแกรมติดตั้งจะทําการ chmod –x /etc/rc.d 
/rc.firewall โปรดอานรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ Firewall, IP Masquerade และ 
Transparent Proxy ในบทถัดๆ ไป 

• Do you want to set this machine to be Web Server? (คาอัตโนมัติคือ Yes) 
หากตองการใหเคร่ืองนี้ทําหนาท่ีเปน Web Server ดวยใหตอบ Yes ถาไมตองการให
ตอบ No ถาตอบ Yes โปรแกรมติดตั้งจะทําการ chmod +x /etc/rc.d/rc.httpd ถาตอบ 
No โปรแกรมติดตั้งจะทําการ chmod –x /etc/rc.d/rc.httpd โปรดอานรายละเอียด
เพิ่มเติมในบทเร่ือง การ Upload ขอมูล Web Page สู Linux-SIS 

• Do you want to use Web Admin Tool on this machine? (คาอัตโนมัติคือ Yes) 
ถาตองการใช Web Admin Tool (บริหารงานเคร่ืองผาน Web) ใหตอบ Yes ถาไม
ตองการใหตอบ No ถาตอบ Yes โปรแกรมติดตั้งจะทําการ chmod +x 
/etc/rc.d/rc .webadmintool ถาตอบ No โปรแกรมติดตั้งจะทําการ chmod –x 
/etc/rc.d/rc.web–admintool โปรดอานรายละเอียดเพ่ิมเติมในการใชงาน Web Admin 
Tool ในบทถัดๆ ไป 

• Do you want to run Web-based E-mail Server? (คาอัตโนมัติคือ No) ถา
ตองการใหเคร่ืองนี้ทําหนาท่ีเปน Web-based E-mail Server (คลาย HotMail, Thai–
mail) ใหตอบ Yes ถาไมตองการใหตอบ No ถาตอบ Yes โปรแกรมติดตั้งจะทําการ 
chmod +x /etc/rc.d/rc.roxen ถาตอบ No โปรแกรมติดตั้งจะทําการ chmod –x 
/etc/rc.d/rc.roxen ทานสามารถเรียกใชงาน Web-based E-mail ไดโดยเรียกไปท่ี 
http://<ชื่อเคร่ือง>:81/mail โปรแกรม Web-based E-mail นี้ชื่อ IMHO 
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(http://www .lysator.liu.se/~stewa/IMHO/) ซึ่งทํางานบน Roxen Web Server 
(http://www.roxen .com) ซึ่งติดตั้งอยูที่ /usr/local/etc/roxen 

• Do you want to run Samba (SMB File and Print Server) on this machine? 
(คาอัตโนมัติคือ Yes) หากตองการใหเคร่ืองนี้ทําหนาที่เปน File&Print Server ให
ตอบ Yes ถาไมตองการใหตอบ No ถาตอบ Yes โปรแกรมติดตั้งจะทําการ chmod +x 
/etc/rc.d/rc.samba ถาตอบ No โปรแกรมติดตั้งจะทําการ chmod –x 
/etc/rc.d/rc .samba โปรดอานรายละเอียดเกี่ยวกับ การทําไฟล และ Print Server 
ดวยโปรแกรม SAMBA เพ่ิมเติมในภาคตอๆ ไป 

• Do you want to run DHCP Server on this machine? (คาอัตโนมัติคือ No) หาก
ตองการใหเคร่ืองนี้ทําหนาที่เปน DHCP Server ใหตอบ Yes ถาไมตองการใหตอบ 
No ถาตอบ Yes โปรแกรมติดตั้งจะทําการ chmod +x /etc/rc.d/rc.dhcpd ถาตอบ No 
โปรแกรมติดตั้งจะทําการ chmod –x /etc/rc.d/rc.dhcpd โปรดอานรายละเอียดเกี่ยวกับ 
ระบบฐานขอมูล DHCP Server เพ่ิมเติมในภาคตอๆ ไป 

• Do you want to run MySQL Database Server on this machine? (คาอัตโนมัติ
คือ No)  หากตองการใหเคร่ืองนี้ทําหนาท่ีเปน Database Server (MySQL) ใหตอบ 
Yes ถาไมตองการใหตอบ No ถาตอบ Yes โปรแกรมติดตั้งจะทําการ chmod +x 
/etc/rc.d/rc.mysqld ถาตอบ No โปรแกรมติดตั้งจะทําการ chmod –x 
/etc/rc.d/rc .mysqld โปรดอานรายละเอียดเกี่ยวกับ ระบบฐานขอมูล MySQL เพิ่มเติม
ในภาคตอๆ ไป 

หลังจากนั้นโปรแกรมติดตั้งก็จะทําการ Reboot และการติดตั้ง Linux-SIS เวอรชัน 3.0 ก็
เปนอันเสร็จสมบูรณ 

°“√·°È‰¢ª—≠À“„π°“√µ‘¥µ—Èß 
• เมื่อใสชื่อฮารดดิสกไปแลว เชน /dev/sda ปรากฏวา โปรแกรมบอกวา ไมสามารถ

คนหาฮารดดิสกตัวนี้ได ควรทําอยางไร 
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 อาจเปนไปไดวา แผน Boot นั้นๆ ไมสามารถคนหาฮารดดิสก SCSI (/dev/sda) 
ของทานได ลองกด SHIFT-PageUp ข้ึนไปดูรายการฮารดแวรท่ีพบในตอน Boot 
วาพบฮารดดิสก SCSI ของทานหรือไม 

 ลองสรางแผน Boot ใหมโดยใชอิมเมจจาก Slackware Linux ลองดูท่ี 
ftp://ftp .nectec.or.th/pub/mirrors/linux/distributions/slackware/bootdsks.144 

 ตรวจสอบฮารดแวรของทานใน Hardware-HOWTO วาอยูในรายชื่อหรือไม 

• ใชวิธีลงจาก FTP Server ปรากฏวาโปรแกรมติดตั้งคางไป หลังจากปอน IP Address 
และไดเรกทอรีของ FTP Server ไปแลว 

 ตรวจสอบการเชื่อมตอทางเครือขายจากเคร่ืองที่ตองการลง ไปยัง FTP Server วา
ใชการไดหรือไม วิธีงายๆ คือ ลองใช PC เคร่ืองอื่นต้ัง IP และใชสาย LAN ของ
เคร่ืองที่ตองการจะลง ทดสอบดูวาสามารถ ping ไปยัง FTP Server ไดหรือไม 

• จําเปนตองลง source ดวยหรือไม ถาตองการใชเปน Internet Server ลงแค root, 
server, data ไมพอหรือ 

 บางโปรแกรมในสวน server ตองการ source ใชในการติดตั้ง เชน Secure Shell 
หากไมตองการใชก็ไมจําเปนตองลง 
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เคร่ือง Linux-SIS เมื่อทําการติดตั้งข้ันตอนตางๆ ครบเรียบรอยแลวนั้น เมื่อเปดเคร่ืองใช
งาน หลังจากระบบพรอมท่ีจะทํางานแลว หนาจอก็จะมีขอความ ดังรูป 

Linux 2.0.35 <ช่ือเครื่อง> (tty1) 
Welcome to Linux 2.0.33 
linux login: 

การใชงานระบบ Linux-SIS ก็จะเหมือนกับการใชงานระบบ Linux ท่ัวไป ส่ิงท่ีทานควรทํา
หลังจากที่ติดตั้งระบบก็คือ  

• เปลี่ยนรหัสผานของ root และ admin ถายังไมไดต้ังขณะที่ทําการติดตั้ง (รายละเอียดดู
บทที่ 11 การใชงาน Linux เบ้ืองตน) 

• ใช Web Admin Tool (บทท่ี 18) เพ่ือสรางบัญชีผูใชสําหรับตัวทานเอง การใชงานปกติ
ไมควรใชบัญชี root หรือ admin 

• การปดเคร่ืองตองใชวิธีกดปุม      –      –      หรือ Log in เปน root แลวใช 
คําสั่ง shutdown –r now เทานั้น หามกดสวิตชปดเลยโดยเด็ดขาด 

• หากตองการใชเคร่ือง Linux-SIS ทําหนาที่ตอโมเด็มหมุนโทรศัพทออกไปเชื่อมตอกับ
เครือขายอินเทอรเน็ต โปรดอานบทที่ 15 การเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบผูใช (หมุนโมเด็ม) 
โดยใช Linux-SIS 
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• หากทานมีเครือขายภายในที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตอยูแลว ตองการเพิ่มเคร่ือง Linux-
SIS เขาไป โปรดอานบทที่ 16 การเชื่อมตอ Linux-SIS เขากับเครือขายภายใน กรณีท่ี
เชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบโหนด 

• สราง Kernel ใหม สําหรับระบบของทาน ทําแผน boot เพ่ือใชในยามฉุกเฉิน หมั่นทํา
การสํารองขอมูล ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในบทท่ี 17 

• หากทานตองการใชงานเคร่ือง Linux-SIS เปน Internet Server (เชน WWW, Proxy 
/Cache, DNS เปนตน) โปรดอานรายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคที่ 6 

• หากทานตองการใชงานเครื่อง Linux-SIS ในงานตั้งโตะ (ยังอยูในข้ันทดลอง) โปรด
อานบทที่ 45 และไฟล README.TXT เพ่ิมเติมใน CD-ROM Linux-SIS 3.0 
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ปจจุบันการใชงานอินเทอรเน็ตแบบผูใช (Dial-up User) ทําไดงายและสะดวก เพียงมี 
เคร่ืองคอมพิวเตอร โมเด็ม และสายโทรศัพท เราก็สามารถหมุนโทรศัพทจากท่ีบานเขาไปยัง
ศูนยบริการอินเทอรเน็ต และใชงานอินเทอรเน็ตได  อยางไรก็ตาม เราก็จะใชงานไดเพียงเคร่ือง
เดียว ไมสามารถแบงใหเคร่ืองอ่ืนๆ (ท่ีไมมีสายโทรศัพทและโมเด็ม) ใชงานดวยได 

เราสามารถใชเคร่ืองที่ลงซอฟตแวร Linux-SIS ทําหนาที่เพ่ือหมุนโทรศัพทไปเชื่อมตอกับ
อินเทอรเน็ตแบบผูใช และตอใหเคร่ือง PC อีก 3-4 เคร่ือง ใชงานอินเทอรเน็ตไดดวย โดยใช
ซอฟตแวรท่ีมีอยูในระบบ Linux ไมจําเปนตองเสียคาใชจายเพิ่มแตอยางใด ในบทนี้จะกลาวถึง
วิธีการติดตั้ง Linux-SIS ใหบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาว 

กอนอานในบทนี้ ทานควรมีความคุนเคยกับการใชงาน Editor เชน pico, vi หรือ joe 
(คลาย Word Star เนื่องจากตองใชในการแกไขรายละเอียดของ Script ไฟลตางๆ) ลองสรางไฟล
ดวย Editor เหลาน้ี เชน ลองพิมพวา pico test เพื่อใช Editor pico สรางไฟลชื่อ test ฝกการ 
Save, ลบตัวอักษร, ลบบรรทัด 

¢—ÈπµÕπ°“√‡™◊ËÕ¡µËÕÕ‘π‡∑Õ√Ï‡πÁµ·∫∫ºŸÈ„™È (À¡ÿπ‚¡‡¥Á¡) ‚¥¬„™È  
Linux-SIS 
เชื่อมตอเคร่ือง PC และเคร่ือง Linux-SIS Server ดังรูปที่ 15.1 
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เครือขายอินเทอรเน็ต

pc2 pc3pc1

Modem
สายโทรศัพ

ท

Linux-SIS Server

192.168.1.11

Ethernet

192.168.1.13192.168.1.12

192.168.1.1

Netmask 255.255.255.0

 

รูปที่ 15.1  รูปแสดงการเชื่อมตอ Linux-SIS เขากับเครือขายภายในและเครื่อง PC อื่นๆ 

ขณะที่ติดตั้ง Linux-SIS Server 
 ข้ันตอน First time configuration ใหตอบดังนี้ 

 Initialize your system to be Linux-SIS? ตอบ Yes 
 Initialize Root Password? ตอบ Yes 
 Setup your network configuration?  ตอบ No 

 (โปรแกรมจะต้ังคา IP เปน 192.168.1.1, Netmask 255.255.255.0   
โดยอัตโนมัติ) 

 Allow telnet/ftp from 192.168.1.* only? ตอบ Yes 
 Do you want this machine to make dial-up connection to ISP? ตอบ Yes  
และจําคารหัสผานของ qdial และ dial ที่ต้ังไว  

 Do you want to run this machine as Proxy/Cache Server (Squid)? ตอบ Yes 
 Do you want to set this machine as firewall with  

Transparent Proxy? ตอบ Yes  

นอกเหนือจากนี้ เลือกตามความตองการของทาน 
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 หลังจากติดตั้งเสร็จแลว  ตอ Modem เขาที่ COM2  เสร็จแลวเปด Modem,  Login เปน 
Root  เรียกใชคําสั่ง minicom (คลาย TELIX บน DOS)  ลองพิมพวา AT และมีคําวา OK 
ตอบกลับมาหรือเปลา  ถาไมมีแสดงวายังตอโมเด็มไมถูกตอง (กด     –    หรือ  
        –          –         เพื่อออกจาก minicom) 

 หากไมสามารถติดตั้ง Modem ที่ COM2 ได จะตองใชคําส่ัง ln –sf <ชื่อ device ของ 
COM Port> /dev/modem โดยช่ือ Device ของ COM Port แสดงไดดังน้ี 

/dev/cua0 COM1 
/dev/cua1 COM2 
/dev/cua2 COM3 
/dev/cua3 COM4 

ตัวอยางเชน ถาตอ Modem ท่ี COM4 จะตองใชคําสั่ง ln –sf /dev/cua3 /dev/modem 
(ขณะที่เปน root)  แลวจึงลองใชคําส่ัง minicom ตามหัวขอที่แลว 

 ท่ีเคร่ือง PC ตางๆ ทานจะตองทําการติดตั้ง TCP/IP Protocol (สําหรับ Windows95 จะทํา
ไดโดยเขาไปใน Control panel, Network และทําการ Add Protocol, Microsoft, TCP/IP) 
ติดตั้งคา IP Address ดังแสดงในรูปที่ 15.1,  Netmask 255.255.255.0, Gateway 
192.168.1.1, DNS 192.168.1.1 หากไมตองการติดตั้งคาตางๆ เหลานี้ (ท่ีเคร่ือง PC) ให
ยุงยาก อาจใชวิธีติดตั้งใหเคร่ือง Linux ทําหนาท่ีเปน DHCP Server โดยการตอบ Yes ท่ี
คําถาม Do you want to run DHCP Server on this machine? ในตอน First time 
configuration สวนท่ี PC ก็ใหต้ังคาท่ี Control Panel/Network/TCP/IP (กรณี Windows 
95) ใหเปน Obtained IP Address automatically โปรดอานรายละเอียดในบทเรื่อง DHCP 
เพ่ิมเติม 

 ทดสอบการเชื่อมตอระหวางเคร่ือง Linux กับเคร่ือง PC ตางๆ โดยใชคําสั่ง ping ทดสอบ
ระหวางเคร่ืองทั้งสอง  

 เปดโมเด็ม ตอสายโทรศัพทเขากับโมเด็ม 

 วิธีการส่ังใหหมุนโทรศัพทมี 2 วิธี 

 วิธีแบบเร็ว (Quick Dial) 
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 Login เปน qdial เมื่อปอนรหัสผานของ qdial เรียบรอยแลว โปรแกรมจะถามคา 
Username ที่ใชในโครงการ SchoolNet@1509 และรหัสผาน หลังจากนั้นระบบจะ
ทําการหมุนโทรศัพทไปเชื่อมตอโดยอัตโนมัติ 

 ดูรายละเอียดการทํางานได โดยการ Log in เปน Root (อาจใชอีกหนาจอหนึ่ง 
ก็ได กด         ,         , ...,         เพ่ือเปล่ียนหนาจอ)  
แลวใชคําสั่ง tail –f /var/adm/messages 

 ทดสอบวาเชื่อมตอเรียบรอยหรือยัง Login เปน Root แลวใชคําส่ัง ifconfig แลวดู
วามี Interface ppp0 หรือไม (ตามปกติจะมี lo0, eth0 เปนตน)  

 หากตองการแกไขคาตางๆ ในการหมุนโทรศัพท ใหใช Editor เขาไปแกไขไฟล 
/root/ppp/qdialscript  ซึ่งจะมีเนื้อหาคลายๆ ดังนี้ (คําวา MyUserName และ 
MyPassword ไมตองแกไข สองคําน้ีจะถูกแทนที่ดวยชื่อ Username และ
รหัสผานที่ทานปอนเขาไปขณะที่ Log in เปน qdial) 

TIMEOUT 60 

ABORT ERROR 

ABORT BUSY 
ABORT "NO CARRIER" 

ABORT "NO DIALTONE" 

"" "ATZ" OK 
"atdt1509" # แกไข 1509 เปนหมายเลขอื่นหากทานไมได 
TIMEOUT 75 # เช่ือมตอกับเครือขาย SchoolNet@1509 
CONNECT "" 
Username: 

MyUserName 

Password: 

MyPassword 

 หากทานพบวาโทรศัพทตองตัด 9 กอนหมุนเลขโทรศัพท และเมื่อโทรเขาไปจะพบ 
Prompt วา Login: แทนที่จะเปน Username: ใหแก /root/ppp/qdialscript เปนดังนี้ 

TIMEOUT 60 

ABORT ERROR 

ABORT BUSY 

– – – 
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ABORT "NO CARRIER" 
ABORT "NO DIALTONE" 

"" "ATZ" OK 

"atdt9,1509" 
TIMEOUT 75 

CONNECT "" 
Login: 
MyUserName 

Password: 

MyPassword 

 วิธีแบบปกติ (Dial) 
 แกไขไฟล /root/ppp/dialscript1, dialscript2, dialscript3 ซึ่งจะมีเนื้อหาคลาย 

qdialscript ขางตน  คราวน้ีใหแกคําวา MyUserName และ MyPassword ดวย 
เปนชื่อบัญชี และรหัสผาน ของโครงการ SchoolNet@1509 (หรือ ISP อื่นๆ) 

 Login เปน dial เมื่อปอนรหัสผานแลว จะมีเมนูใหเลือกวาจะหมุนโทรศัพทโดยใช 
dialscript อันไหน (1, 2 หรือ 3) เมื่อเลือกแลวก็จะทําการหมุนโทรศัพท 

 ทานสามารถเพิ่ม dialscript ไดดวยตนเอง จนถึง dialscript10 
 วิธีทดสอบวาเชื่อมตอแลวหรือยัง และวิธีดูรายละเอียดการทํางาน ทําไดเหมือนกรณี
หมุนแบบเร็ว 

 เมื่อเชื่อมตอเรียบรอยแลวก็สามารถใชงานอินเทอรเน็ตจากเครื่อง PC ตางๆ ได ทดสอบ
ไดโดยการใชคําสั่ง ping จากเคร่ือง PC ไปยัง Web Site ภายนอก เชน 
www.nectec.or .th เปนตน 

 หากทานเชื่อมตอไปยังเครือขายอื่นๆ ที่ไมใช SchoolNet@1509 ทานอาจตองแกคา 
Parent Proxy Server (สําหรับ SchoolNet@1509 จะเปน cache.school.net.th พอรต 
8080) ในไฟล /usr/local/etc/squid/etc/squid.conf บรรทัดที่วา 

cache_peer cache.school.net.th parent 8080 3130 
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โดยเปล่ียนชื่อ cache.school.net.th เปนชื่อ Proxy/Cache Server ของผูใหบริการอิน–
เทอรเน็ตของทาน เปล่ียน Port 8080 (HTTP), 3130 (ICP) เปน Port ใดๆ ตามท่ีผู
ใหบริการอินเทอรเน็ตของทานกําหนด ถาผู ใหบริการอินเทอร เน็ตของทานไมมี 
Proxy/Cache Server (ไมนาเปนไปได) ก็ใหลบบรรทัดนี้ทิ้งไปเลย 

 หากมีปญหา ทดสอบทีละข้ันดังน้ี 
 การเชื่อมตอโมเด็มกับเคร่ือง Linux ถูกตองแลวหรือยัง  ทดสอบโดยใช minicom 
ดังที่กลาวขางตน 

 เคร่ือง Linux เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตไดหรือยัง  ลองใชคําสั่ง ifconfig ดูวามี ppp0 
Interface หรือไม สามารถใชคําส่ัง tail –f /var/adm/messages เพ่ือดูรายละเอียดการ
ทํางาน 

 เคร่ือง PC มีการตั้งคา IP, DNS, Gateway ถูกตองหรือยัง  ทดสอบไดโดยทําการเปด 
command windows (DOS prompt) ของ Windows95 (Start, run, command) แลวพิมพ
วา winipcfg ตรวจสอบคา IP, Netmask, DNS ที่ปรากฏ 

 เคร่ือง PC กับเคร่ือง Linux เชื่อมตอกันไดหรือยัง  ทดสอบโดยใชคําสั่ง ping ทดสอบ
ระหวางทั้งสองเคร่ือง เชน เคร่ือง PC เคร่ืองหนึ่งมี IP 192.168.1.11 ก็ใหใชคําสั่งที่ Linux 
ถาเชื่อมตอกันได จะไดผลดังน้ี 

linux:~# ping 192.168.1.11 
PING 192.168.1.11 (192.168.1.11): 56 data bytes 

64 bytes from 192.168.1.11: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.3 ms 
64 bytes from 192.168.1.11: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.1 ms 

64 bytes from 192.168.1.11: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.1 ms 

64 bytes from 192.168.1.11: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.1 ms 

(กด CTRL-C เพ่ือออก) 

 หรืออาจใชวิธีใชคําส่ัง ping จากเคร่ือง Windows 95 ถาทานไมสามารถเรียกใชคําส่ัง ping 
ไดโดยทําการเปด command windows (DOS prompt) ของ Windows95 (Start, run, 
command) แลวพิมพวา ping 192.168.1.1 (ถาหมายเลข IP ของ Linux Server เปนอยาง
อ่ืน ก็ใหแกตามนั้น)  
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 ถามี Error วา “Command not found” แสดงวาการติดตั้ง TCP/IP protocol บน
คอมพิวเตอรของทานยังไมถูกตอง สําหรับ Windows95 จะทําไดโดยเขาไปใน Control 
panel, Network และทําการ Add Protocol, Microsoft, TCP/IP 

 ถามีคําตอบวา "Request time out" แสดงวาเครือขายระหวางเคร่ือง PC น้ันๆ กับ 
Linux-SIS ยังไมเชื่อมตอถึงกัน ตรวจสอบสาย และ Hub ตางๆ 

 ถามีคําตอบวา "Reply from 192.168.1.1" แสดงวาเครือขายระหวางเคร่ือง PC 
น้ันๆ กับ Linux-SIS เชื่อมตอกันสมบูรณแลว 



124   สรางอินเทอรเน็ตเซิรฟเวอรดวย Linux  

 
 
 
 
 

เครือขายอินเทอรเน็ต

pc2 pc3pc1

Router สายวงจรเชา

Linux-SIS Server

192.168.1.11

Ethernet

192.168.1.13192.168.1.12

192.168.1.1

Netmask 255.255.255.0

 

รูปท่ี 16.1  รูปแสดงการเชื่อมตอ Linux-SIS เขากับเครือขายภายในโรงเรียนแบบโหนด 

กรณีที่เครือขายในหนวยงานของทานไดเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตเรียบรอยแลว ไม
จําเปนตองใชโมเด็ม และสายโทรศัพทดังเชนในบทท่ีแลว การติดตั้ง Linux-SIS เพ่ือทําหนาที่เปน 
Internet Server ก็ย่ิงจะงายขึ้นอีก กรณีนี้ เครือขายของทานก็ควรจะมี Router และวงจรสื่อสาร
เชื่อมตอไปกับผูใหบริการอินเทอรเน็ต บทนี้จะกลาวถึงการติดตั้ง Linux-SIS เพ่ือใชงานดังกลาว 
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รูปท่ี 16.1 เปนการแสดงการเชื่อมตอ (ที่แนะนํา) ของเครื่อง Linux-SIS เขากับเครือขาย
ภายในของโรงเรียน จะเห็นวาเราแนะนําใหทานมี Ethernet Card 2 ใบ ในเคร่ือง Linux เพ่ือใหทํา
หนาที่ในลักษณะเปน Firewall อยางไรก็ตาม หากทานประสงคท่ีจะติดตั้งโดยใช Ethernet Card 
เพียงใบเดียว ก็เพียงแตตอ Linux-SIS Server ลงในเครือขายภายในของทาน ต้ังคา IP (ใน 
ข้ันตอนการติดตั้งที่ถามวา Setup your network configuration? ใหตอบวา Yes) ตามท่ีไดรับ
จากผูใหบริการอินเทอรเน็ตของทาน แลว Reboot อีกคร้ังก็เปนอันเสร็จสิ้น 

สําหรับกรณีท่ีตองการให Linux ทําหนาที่เปน Firewall (แนะนํา) จะตองการใช Ethernet 
Card 2 ใบ ดังนี้ 

• ใบที่หน่ึง (eth0) เชื่อมตอกับเครือขาย (Hub) สวนที่เปน Public IP ท่ีทานมีอยูแลว ใช 
IP ที่ไดรับแจกจากผูใหบริการอินเทอรเน็ตของทาน ดังในรูปคือเสนที่ตอไปยัง Router 
(ใชสาย LAN แบบไขวในการเชื่อมตอระหวาง Ethernet card ของเคร่ือง Linux กับ 
Ethernet port ของ Router ถาไมมีสมาชิกอ่ืนใดในเครือขาย Public IP นี้ นอกจาก 
Linux และ Router) 

• ใบที่สอง (eth1) เชื่อมตอกับเครือขายภายใน (ตองมี Hub แยกอีกชุดหนึ่ง ไมปะปน
กับเครือขายของใบแรก) ในรูปจะแสดงการใช IP ในเคร่ืองตางๆ ในเครือขายภายใน 
เราจะใช IP Address ในชุด 192.168.1.1-192.168.1.254 ซึ่งเปนชุดของ Private IP 
(จะไมมีปรากฏจริงในเครือขายอินเทอรเน็ต) โดยเคร่ือง Linux-SIS ทําหนาท่ีเปน Firewall 
เพ่ือความปลอดภัย 

ข้ันตอนการติดตั้งระบบใหทําดังนี้ 

• ขณะที่ติดตั้ง Linux-SIS Server 

• ข้ันตอน First time configuration ใหตอบดังนี้ 
• Initialize your system to be Linux-SIS?  ตอบ Yes 
• Initialize Root Password?  ตอบ Yes 
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• Setup your network configuration? ตอบ Yes  
 และปอนคา IP Address, Netmask, Gateway, DNS ท่ีไดรับจาก 

ผูใหบริการอินเทอรเน็ตของทาน 

• Allow telnet/ftp from 192.168.1.* only?  ตอบ Yes  
 นอกจากทานตองการจะให telnet จาก IP อื่นๆ ได  อยางไรก็ตาม  

ทานสามารถแกไข /etc/hosts.deny เพ่ิมเติมภายหลังได 
• Do you want this machine to make dial-up connection to ISP? ตอบ No 
• Do you want to run this machine as Proxy/Cache Server  ตอบ Yes  

(Squid)? 
• Do you want to set this machine as firewall with  ตอบ Yes 

Transparent Proxy?  

นอกเหนือจากนี้ เลือกตามความตองการของทาน 

• เมื่อติดตั้งเสร็จแลว ใหแกไขไฟล /etc/rc.d/rc.local และลบเคร่ืองหมาย Comment “#” 
ออกหนาบรรทัดท่ีมีคําวา 

echo "Configuring eth1...." 
/sbin/ifconfig eth1 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 

/sbin/route add -net 192.168.1.0 

• Reboot เคร่ือง 

• ทดสอบวาเคร่ือง Linux ของทานมองเห็น Ethernet Card สองใบถูกตองหรือยัง โดยใช
คําสั่ง ifconfig ควรจะเห็น Interface ทั้ง eth0 และ eth1โดย eth0 จะเปนใบที่ตอกับ
เครือขายภายนอก, eth1 จะเปนใบท่ีตอกับเครือขายภายใน ตัวอยาง ดังนี้ 

linux:~# ifconfig 

lo Link encap:Local Loopback 

inet addr:127.0.0.1  Bcast:127.255.255.255  Mask:255.0.0.0 
 UP BROADCAST LOOPBACK RUNNING  MTU:3584  Metric:1 

 RX packets:688 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
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 TX packets:688 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 Collisions:0 

eth0 Link encap:Ethernet  HWaddr 00:A0:24:89:9E:94 

 inet addr:203.150.154.28 Bcast:203.150.154.127 Mask:255.255.255.128 

 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 

 RX packets:399917 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
 TX packets:5490 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

 Collisions:227 

 Interrupt:10 Base address:0x300 

eth1 Link encap:Ethernet  HWaddr 00:A0:24:89:87:15 

 inet addr:192.168.1.1  Mask:255.255.255.0 

 UP RUNNING  MTU:1500  Metric:1 
 RX packets:8900 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

 TX packets:780 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

 Collisions:10 

 Interrupt:11 Base address:0x310 

• หากทานไมไดผลดังขางตน โปรดตรวจสอบวา Ethernet Card ทั้งสองใบไดเชื่อมตอ
กับเคร่ืองอยางถูกตอง ไมหลวม, IRQ, Address ของแตละใบไมชนกัน และตรวจสอบ
ใหแนใจวา /etc/lilo.conf มีบรรทัดที่มีคําวา append=“ether=0,0,eth1” อยู หากยังไมมี 
ใหใสตอทายไป จากนั้นใชคําส่ัง /sbin/lilo แลว Reboot 

• สําหรับการติดตั้งคาตางๆ ของ PC ของทาน ทานจะตองทําการติดตั้ง TCP/IP Protocol 
(สําหรับ Windows95 จะทําไดโดยเขาไปใน Control Panel, Network และทําการ Add 
Protocol, Microsoft, TCP/IP) ใหทําการใสคาตางๆ ดังนี้ 
• IP Address ตามท่ีระบุไวในรูปดานบนของแตละเคร่ือง (เชน 192.168.1.11) 
• Gateway ต้ังเปน 192.168.1.1 (IP Address ของ Linux-SIS Server) 
• DNS Server ต้ังเปน 192.168.1.1 
• ทานอาจใช DHCP Server แทนจะไดไมตองติดตั้งคาที่ PC ยุงยากก็ได วิธีทําคลาย

ในหัวขอที่แลว 

• ทานสามารถทดสอบโดยการทําการ ping ไปยังเคร่ือง PC ภายในโรงเรียน และ Router 
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ในบทนี้ จะแนะนําถึงการดูแลเคร่ือง Linux-SIS เพ่ิมเติม หลังจากที่ติดตั้งสําเร็จ และใชงาน
ไดเรียบรอยแลว เชน การสราง Kernel ใหมสําหรับระบบ การสํารองขอมูลของระบบ เปนตน 

°“√ √È“ß Kernel „À¡Ë ”À√—∫√–∫∫ 
Kernel เปนสวนของระบบที่บงบอกถึงความเปน Linux ระบบ Linux ย่ีหอตางๆ กัน ไมวา

จะเปน RedHat, Slackware หรือ SIS ก็ใช Kernel ตัวเดียวกัน Kernel เปนซอฟตแวรสวนแรกท่ี
ถูกเรียกใหทํางาน ภายหลังจากการบูตเคร่ือง มันมีหนาท่ีเปนตัวกลาง ใหโปรแกรมประยุกต 
(Application) ตางๆ ทํางานติดตอกับฮารดแวรได บริหารหนวยความจํา แบงการทํางานของ CPU 
ใหแตละโปรแกรมประยุกต 

Kernel ยังเปนสวนที่รวมเอา Device Driver ของฮารดแวรตางๆ หากใน Kernel ไมมี 
Device Driver ของฮารดแวรใดๆ ในเคร่ืองของทาน ฮารดแวรนั้นๆ ก็จะไมถูกคนพบโดย Kernel 
ในขณะที่เคร่ืองบูต  ซึ่งอาจเปนสาเหตุใหเคร่ืองของทานไมสามารถใชงาน SCSI Disk, Ethernet 
Card เปนตน 

แผนบูตท่ีทานใชในการติดตั้ง แทจริงแลวก็ประกอบดวย Linux Kernel นั่นเอง บางครั้ง
แผนบูตหนึ่งๆ ไมสามารถคนหาฮารดแวรของทานได ทานอาจตองลองแผนบูตอื่น ซึ่งก็คือการ
ลองเอา Kernel ตัวอ่ืน ที่อาจจะมีสวน Device Driver ตางกันนั่นเอง Kernel ที่มี Device Driver 
ของฮารดแวรอยูมาก ก็มีแนวโนมวาจะคนหาฮารดแวรไดมากกวา แตก็จะทําใหขนาดของ Kernel 
ใหญ เทอะทะ กินหนวยความจําของเคร่ือง  ดังนั้น หลังจากที่ทานติดตั้งระบบ Linux เรียบรอย
แลว ทานควรสราง Kernel ใหมสําหรับระบบของทานเอง ใหมี Device Driver เฉพาะฮารดแวร
ของทาน เพ่ือให Kernel ทํางานไดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ไฟล Kernel ของระบบ Linux-SIS (และ Slackware) จะอยูที่ /vmlinuz หลังจากที่มีการ 
แกไขเปลี่ยนแปลงใดๆ กับไฟลนี้ จะตองใชคําส่ัง /sbin/lilo ตามทุกคร้ัง ข้ันตอนการสราง Kernel 
ใหมเปนดังนี้ 

• Log in เปน Root 

• หากยังไมมี Kernel Source Code (ระบบ Linux-SIS จะมีอยูแลว อยูที่ /usr/src/linux) 
สามารถดาวนโหลดไดจาก ftp://ftp.nectec.or.th/pub/mirrors/linux/kernel/ ชื่อไฟล 
เชน linux-2.0.35.tar.gz มาเก็บไวใน /usr/src 

cd /usr/src 
tar xzvf linux-2.0.35.tar.gz  

จะไดไดเรกทอรี /usr/src/linux เกิดขึ้น 

cd /usr/src/linux      
make config หรือ make menuconfig หรือ make xconfig # เลือกตัวใดตัวหนึ่ง 

เขาไปดูตามเมนูตางๆ เลือกฮารดแวรเฉพาะท่ีตรงกับระบบของทาน สามารถใชลูกศรซาย
ขวา เลือก Help เพ่ือขอคําปรึกษา กรณีที่ไมเขาใจ 

 
ภาพแสดงตัวอยางเมื่อเรียกใชคําสั่ง make menuconfig 
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• หลังจากนั้นใหใชคําสั่ง 

make dep  
make clean 

• เร่ิมทําการ Compile Kernel 

make zlilo  

• หากการใช make zlilo มี Error บอกวาขนาดของ Kernel ใหญเกินไป ใหใชคําสั่ง
ตอไปนี้ แทนคําสั่ง make zlilo 

make bzImage 
cp arch/i386/boot/bzImage /vmlinuz 
/sbin/lilo  

มีอีกวิธีหน่ึง ท่ีจะชวยใหขนาดของ Kernel ไมใหญเกินไป คือ แตกสวน Device Driver (ท่ี
แตกได) ออกมาเปน Module ซ่ึงทําไดโดยการเลือก M ขณะที่ใช make config หรือ make 
menuconfig เมื่อเคร่ืองบูตข้ึนมาหลังจากโหลด Kernel แลว ก็จะทําการโหลด Module ตอตาม
ตองการ เราสามารถระบุในไฟล /etc/rc.d/rc.modules ก็ไดวาจะใหโหลด Modules อะไรบาง วิธีน้ี 
มีประสิทธิภาพมาก ทําให Kernel ขนาดไมใหญ และเมื่อเราตองการใช Module ใด ก็คอยโหลด
เอา  

กรณีที่ตองการใช Modules หลังจาก Compile Kernel ใหใชคําสั่งดังนี้ 

make modules ; make modules_install 

เมื่อทุกอยางเสร็จส้ิน ใชคําส่ัง Reboot เมื่อเคร่ืองบูตกลับมาอีกคร้ัง ก็จะทําการโหลด Kernel 
ตัวใหม และ Module ตางๆ ตามที่ระบุไวใน /etc/rc.d/rc.modules 
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°“√∑”·ºËπ∫Ÿµ (Boot) ‡æ◊ËÕ„™È„π°√≥’©ÿ°‡©‘π 
กรณีฉุกเฉินที่เคร่ือง (ฮารดดิสก) ของทานไมสามารถบูตเอง เราสามารถใชแผนบูต (ฟลอปป

ดิสก 1.44 นิ้ว) เพ่ือทําการบูตแทนได ขั้นตอนการทําแผนบูต จะตองทราบ Root Partition บน
ฮารดดิสกของทานวาเปน Partition ไหน ตามท่ีทานไดระบุไวในขั้นตอนการติดตั้ง เชน /dev/hda1 
จากนั้น สามารถจัดสรางแผนบูตได 3 วิธีดังนี้ 

• ใชแผนบูตท่ีทานไดสรางขึ้นเพ่ือติดตั้ง Linux-SIS ไดเลย 

• ใชแผนบูตของ Slackware Linux Distribution โดยใช Image จาก ftp://ftp.nectec. 
or.th/pub/mirrors/linux/distributions/slackware/bootdsks.144/ โดยวิธีการสรางใหใช 
rawrite.exe วิธีการเดียวกับที่ใชเพ่ือสรางแผนบูตเพื่อการติดตั้ง 

• สรางแผนบูตจาก Kernel ที่ใชในเคร่ืองเอง 

สองวิธีแรก เมื่อทานใชแผนดังกลาวบูต จะปรากฏคําวา LILO: รอรับคําส่ัง (ซึ่งตามปกติ
ทานจะกด  ผานไปเฉยๆ ในขณะที่ทําการติดตั้ง) คราวนี้ใหพิมพเขาไปวา mount 
root=<root_partition> ตัวอยางเชน mount root=/dev/hda1 กรณีที่ Root Partition เปน 
/dev/hda1 เปนตน 

สําหรับกรณีที่ 3 ท่ีสรางแผนบูตจาก Kernel ในเคร่ืองเอง  มีวิธีการดังนี้ 

• Login เปน Root 

• ใสแผน Floppy ไวในไดรฟ A: 

cat /vmlinuz > /dev/fd0 
rdev /dev/fd0 /dev/hda1   # เปล่ียนคําวา /dev/hda1 เปน Root Partition 
ของทาน 

• บูตเคร่ืองดวยแผน Floppy ดังกลาว ไมตองพิมพอะไรทั้งส้ิน 

ทานควรจะมีแผนบูตประจําเคร่ืองไว (ที่ไดทดสอบแลว) เพื่อใชในกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งใน
หัวขอถัดไปเร่ืองการสํารองขอมูลของระบบ จะจําเปนตองใชแผนบูตดวย 
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°“√ ”√Õß¢ÈÕ¡Ÿ≈¢Õß√–∫∫ 
ส่ิงที่สําคัญท่ีสุดในการดูแลรักษาระบบก็คือ การรูจักทําการสํารองขอมูลอยางสม่ําเสมอ 

เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีดีที่สุดในโลกก็ยอมมีวันที่จะหยุดทํางาน ฮารดแวรท่ีดีที่สุดก็ยอมมีวันที่จะ
ทํางานผิดพลาด เมื่อวันนั้นมาถึง ขอมูลที่สําคัญของทาน หากไมมีการสํารองไว ก็ไมมีใครมาชวย
ทานได ดังนั้น ส่ิงที่ทานทําไดก็คือเร่ิมทําการสํารองขอมูลเสียแตวันนี้ 

การสํารองขอมูลทําไดหลายวิธี ต้ังแตทําสําเนาไฟลที่สําคัญของทานลงในแผน Floppy A:, 
ทําสําเนาไฟลที่สําคัญไปยังฮารดดิสกลูกอื่น หรือเคร่ืองอื่น ไปจนถึงระบบสํารองขอมูลขนาดใหญ 
มีระบบเปล่ียนเทปอัตโนมัติ มีความจุมากกวา 100 GB ทานสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมกับทาน 
หากทานมีขอมูลที่สําคัญไมมาก ขอแนะนําใหใชวิธีการกอบปไปยังฮารดดิสกลูกอ่ืนๆ หรือทําการ 
FTP ไปยังเคร่ืองอื่นๆ จะงายท่ีสุด 

หากระบบ Linux-SIS ของทานมีความสําคัญย่ิงยวด จะตองมีขอมูลท่ีทันสมัย และเปด
ทํางาน 24 ชั่วโมง  ขอแนะนําใหทาน ตอพวงฮารดดิสกสํารองไวในเคร่ืองอีก 1 ตัว เชน หาก
ฮารดดิสกตัวหลักเปน /dev/hda (C:) ทานอาจตออีกตัวหนึ่งใหเปน /dev/hdc (E:) จากนั้นใหทํา
ตามขั้นตอนดังนี้ 

• บูตระบบ ตรวจสอบขอความตอนบูต ใหมีคําวา /dev/hdc แสดงวาทานไดเชื่อมตอ
ฮารดดิสกตัวที่สองอยางถูกตองแลว 

• Login เปน Root 

• ใชคําสั่ง fdisk เพ่ือแบงพารทิชันของ /dev/hdc ใหมีขนาดและจํานวนพารทิชัน
เหมือนกับ /dev/hda 

• cd เขาไปที่ /usr/local/sbin จะมีไฟล Script ตัวอยางที่ใชในการ Backup ชื่อ fullbackup 
และ updatebackup วิธีเรียกใช เชน ถาจะ Backup ไปยัง /dev/hdc ใหพิมพวา 
fullbackup /dev/hdc  (คําเตือน: ขอมูลใน /dev/hdc จะถูกลบทั้งหมด) 

• ความแตกตางระหวาง fullbackup กับ updatebackup คือ fullbackup จะทําการ 
Format /dev/hdc และทําสําเนาให /dev/hdc เหมือนกับ /dev/hda ทุกประการ สวน 
updatebackup จะไม Format และจะทําสําเนาเฉพาะไฟลที่มีการเปล่ียนแปลงจาก 
/dev/hda ไปยัง /dev/hdc 
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• หากตองการใหทําเปนประจํา เชนทํา fullbackup ทุกวันอาทิตย เวลาตีหนึ่ง ก็ใหใช 
คําสั่ง crontab –e แลวลบเคร่ืองหมาย comment (#) ขางหนาบรรทัดที่มีคําวา fullbackup 
ออก ตัวอยางดังน้ี 

0 1 * * sun    /usr/local/sbin/fullbackup /dev/hdc 1> /dev/null 2> 
/dev/null 

• ไฟล fullbackup และ updatebackup เปน Shell Script ธรรมดา สามารถใช Editor 
เชน pico, vi เขาไปแกไข กรณีท่ีตองการเปล่ียนแปลงใหเขากับระบบของทาน 

• เมื่อฮารดดิสกตัวแรกของทาน (/dev/hda) เกิดความเสียหาย ใหถอดเอาตัวแรกออก 
สลับเอาตัวที่สอง (/dev/hdc) มาแทนที่ตัวแรก (ตอที่ Primary Master) หลังจากนั้นบูต
เคร่ืองโดยใชแผน Boot กอน พิมพคําวา mount root=/dev/hda1 ท่ี LILO Prompt 
เมื่อบูตไดแลว ให Login เปน Root แลวพิมพคําส่ังวา /sbin/lilo แลว Reboot อีกคร้ัง
หนึ่ง คราวนี้ไมตองใชแผนบูต ระบบก็ควรจะบูตตัวเอง ทํางานตอไปไดตามปกติ 

·À≈Ëß¢ÈÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ 
• ftp://ftp.nectec.or.th/pub/mirrors/linux/docs/HOWTO/Bootdisk-HOWTO 

• ftp://ftp.nectec.or.th/pub/mirrors/linux/docs/HOWTO/Kernel-HOWTO 
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Linux เปนระบบแบบคลาย UNIX ท่ีอาจมีการใชงานท่ียุงยากซับซอน การใชคําสั่งตางๆ
สวนใหญจะอยูในระบบ command-line คือเปนการพิมพคําสั่งดวยมือ (คลายกับการพิมพคําสั่งใน 
DOS ) ซึ่งก็มักจะเปนภาษาที่ซับซอนยากตอการเขาใจ เนคเทคจึงพัฒนา Web Admin Tool ข้ึนมา 
เพื่อชวยผูใชในการดูแลบริหารเครื่อง Linux-SIS ผานทาง World Wide Web นั่นคือ การใชงานก็
จะเหมือนกับการดูเว็บไซตอันหนึ่ง สามารถใชเมาสชี้แลวก็กด ใหความสะดวกแกผูใชมากขึ้นกวา
ท่ีจะตองพิมพคําสั่งยากๆ และยาวๆ 

°“√„™Èß“π Web Admin Tool ‡∫◊ÈÕßµÈπ 
วิธีเรียกการใชงานนั้น สามารถเรียกจาก Web Browser เชน Netscape หรือ Internet 

Explorer โดยสามารถเรียกมาจากเครื่องอ่ืนก็ได (ที่ตออยูบนเครือขายอินเทอรเน็ต) หรือบน
หนาจอ (console) ของเคร่ือง Linux-SIS (โดย login เปน admin กอน ซ่ึงนําเขาสูโปรแกรม Net–
scape ใน X-Windows โดยอัตโนมัติ) เองก็ได  โดยเรียกไปท่ี https://<ชื่อเคร่ือง>/admin เชน 
https://openmind.nectec.or.th/admin เปนตน  โปรดสังเกตวาเปน https ไมใช http เฉยๆ 

เมื่อเรียกไปแลวอาจมีการถามเกี่ยวกับดานความปลอดภัย เนื่องจากขอมูลที่สงผานไปยัง 
Web Admin Tool นี้จะถูกเขารหัสกอน เพื่อความปลอดภัย (เนื่องจากการใชงาน Web Admin 
Tool จะตองมีการสงผานขอมูลที่คอนขางมีความสําคัญ เชน รหัสผาน)  ใหตอบ Next หรือ 
Continue ไปเร่ือยๆ เมื่อหมดคําถามก็จะข้ึนหนาจอ ดังนี้ 
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รูปที่ 18.1  แสดงเมื่อเรียก Web Admin Tool ในหนาแรก 

ในตอนกลางของเพจ จะเห็นวามีรูปโรงเรียน รูปตึก โลโกเนคเทค ธงชาติสหรัฐอเมริกา 
และธงชาติประเทศญี่ปุน และมีรูปรถประเภทตางๆ ว่ิงเชื่อมตอระหวางวัตถุเหลาน้ี 

รูปโรงเรียนทางดานซายจะแสดงถึงเคร่ือง Linux-SIS ของโรงเรียนเอง จะมีถนนลากยาวมา
ท่ีตึกตรงกลาง คืออุปกรณส่ือสารที่ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)  
ซ่ึงเคร่ืองของทางโรงเรียนจะตอมายังที่อุปกรณสื่อสารของเนคเทค อันนี้ก็เปรียบเหมือนมีถนนตอ
ใหรถวิ่งมายังเนคเทคนั่นเอง  รูปรถท่ีว่ิงจะสื่อความหมายดวย ไมใชว่ิงมั่วไปมา  ซึ่งรูปรถที่ปรากฏ
บนถนนนั้น ก็มีได 4 แบบ  คือ 
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รถสปอรต

รถโฟลคเตา

รถจักรยาน

ถนนขาด

รูปท่ี 18.2  รูปยานพาหนะแตละประเภท แสดงถึงคุณภาพการเชื่อมตอทางเครือขาย

 

จากรูปที่ 18.2 

• รถสปอรต หมายความถึง เสนทางส่ือสารมีความเร็วสูงมาก หรือ/และมีความแออัด
ของขอมูลนอย (ขอมูลสามารถวิ่งไปกลับโดยใชเวลาต่ํากวา 200 ms)  

• รถเตา หมายความถึง เสนทางสื่อสารหรือความแออัดของขอมูลมีปานกลาง (ขอมูล
สามารถวิ่งไปกลับ โดยใชเวลาในชวง 200 ms- 500 ms)  

• รถจักรยาน หมายความถึงความเร็วเสนทางสื่อสารต่ํา หรือมีความอัดสูงมาก (ขอมูล
จะวิ่งไปกลับโดยใชเวลามากกวา 500 ms) ที่ใชคําวาหรือนั้นหมายความวา ความเร็ว
เสนทางสื่อสารบางทีสูงมาก เชน 2 Mbps (Megabit per second = 2 ลานบิตตอ
วินาที) แตก็อาจเห็นเปนรถจักรยานได เนื่องจากวามีความแออัดขอมูลสูงมาก  

• รูปทางขาด หมายความถึง เสนทางสื่อสารขาด ไมสามารถสงขอมูลถึงกันได ถาวัน
หนึ่งเปดเคร่ืองมาแลวพบวา รูปถนนจากโรงเรียนมายังเนคเทค เปนดังแบบที่ 4 นี้ ก็
แสดงวามีความผิดพลาดเกิดขึ้น เคร่ือง Linux-SIS นี้ไมสามารถเชื่อมตอไปยังเครือขาย
อินเทอรเน็ตได ใหตรวจดูวาอุปกรณส่ือสารทางฝงโรงเรียนเอง ยังอยูในสภาพปกติ 
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หรือไม ถามี Router ก็ตรวจดูวายังทํางานอยูหรือเปลา มีไฟสัญญาณแสดงถึงความ 
ผิดพลาดขึ้นบางไหม อาจลองปดแลวเปดใหม  ตรวจตัว VDM, NTU หรือ Leased 
Line Modem (กรณีใชวงจรเชาส่ือสาร) วายังทํางานดีอยูหรือไม ลองใชคําสั่ง ping เพ่ือ
ทดสอบการเชื่อมตอทางเครือขายวาขัดของที่ไหน กรณีที่พบวาวงจรเชาสื่อสารขัดของ 
ติดต อผู ให บ ริการวงจร เช าสื่ อ สารของท าน  เช น  องค การโทรศัพท  ห รือ
การสื่อสารแหงประเทศไทย แจงถึงเหตุที่เกิดข้ึน และแจงผูใหบริการอินเทอรเน็ตของ
ทานทราบถึงปญหาท่ีเกิดขึ้น 

จากรูปท่ี 18.1 จากรูปตึกตรงกลาง (หมายถึงอุปกรณส่ือสารที่เนคเทค) จะมีถนนแยก
ออกไปอีก 3 สายไปยังโลโกเนคเทค, รูปธงชาติสหรัฐอเมริกา และ รูปธงชาติญ่ีปุน แสดงถึงการ
เชื่อมตอทางอินเทอรเน็ตไปยังเนคเทค (กรณีทดสอบกับเคร่ือง www.nectec.or.th),ไปยัง
สหรัฐอเมริกา (ทดสอบกับ www.netscape.com) และประเทศญี่ ปุน (ทดสอบกับ 
www.nacsis.ac.jp) ตามลําดับ ผลที่แสดงเปนผลการทดสอบจริงในขณะนั้น 

ดังนั้น ในบางครั้งเมื่อทานเลนอินเทอรเน็ต ดู World Wide Web แลวพบวาไมสามารถ 
ไปยังเว็บไซตบางแหงไดนั้นทานอาจลองดูจากรูปเหลานี้ได  ตัวอยางเชน ถาไมสามารถไปยังไซต
บางแหงไดนั้น ทานอาจลองดูจากรูปเหลานี้ได ลองดูในหนาแรกของ web admin page ดังท่ีกลาว
มา ถาถนนจากเนคเทคไปยังธงชาติสหรัฐขาด แสดงวาเสนทางส่ือสารจากเนคเทคออกไปยัง
สหรัฐอเมริกาอาจขัดของอยูก็เปนได ใหรอการแกไข แตถาเสนทางจากโรงเรียนไปยังเนคเทคขาด
ดวย ก็แสดงวาเปนปญหาที่วงจรสื่อสารระหวางทางโรงเรียนและเนคเทค 

ในบทตอๆ ไปจะกลาวถึงการใชงานในสวนปลีกยอยลงไปของ Web Admin Tool นี้ การ
เขาสูหนาตอไป สามารถทําไดโดยคลิกบนแถบตัวอักษรสีฟาดานบน ที่มีคําวา System Manager, 
User Manager จะตองมีรหัสผาน โดยใชชื่อผูใช admin รหัสผานของ admin ทานเปนผูต้ังเองใน
ข้ันตอนการติดตั้ง ทานจะตองจํารหัสผานใหดี และใหรูเฉพาะผูมีหนาท่ีดูแลเคร่ืองเทานั้น เพราะผู
มีรหัสผานนี้สามารถแกไขและอาจทําความเสียหายกับระบบได 
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รูปท่ี 18.3  แสดงการใสรหัสผานสําหรับ admin เม่ือตองการจะเขาไปยัง System Manager 

System Manager 
ในสวนของ System Manager นี้จะเปนการบริหารงานทั่วไปของเครื่อง Linux-SIS แบง

ออกเปนสวนยอยๆ ดังนี้ 

 

รูปที่ 18.4  แสดงสวน system manager 
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ping 

การ ping เปนการทดสอบวาเสนทางส่ือสารจากเครื่อง Linux-SIS ของโรงเรียนไปยังสถานท่ี
ท่ีกําหนดนั้นยังใชการไดอยูหรือไม โดยสามารถเลือกสถานที่ท่ีจะทดสอบไดจากรายการ (ดูตรง 
หัวขอ Select From List) ซึ่งก็จะมีใหเลือก เชน www.nectec.or.th, www.chula.ac.th เปนตน 
หรืออาจเลือกสถานท่ีโดยการพิมพดวยตัวเอง โดยตองกดตรงปุมขางหนา คําวา “or enter your 
text here” ใหข้ึนสีดํากอน (ปกติจะเปนสีขาว) แลวจึงพิมพชื่อเคร่ือง หรือเว็บไซตที่ตองการทดสอบ
ดวยมือลงไป 

เมื่อระบุสถานที่เสร็จแลว ก็กดตรงปุม “Ping to” ผลจากการ ping จะปรากฏในสวนลาง 
(เฟรมลาง) ตัวอยาง ดังนี้ 

 

รูปที่ 18.5  แสดงเมื่อใชคําสั่ง ping ไปยัง www.nectec.or.th 

จากรูปที่ 18.5 จะเห็นวามีเคร่ืองหมายถูกสีเขียว คําวา UP หมายความวาเสนทางสื่อสาร
ไปจากเครื่อง Linux-SIS ไปยัง www.nectec.or.th ปกติดี คําวา loss 0% หมายความวา เสนทาง
ส่ือสารไมมีการสูญหายของขอมูลเลย (ดี) สวนตารางดานลางจะแสดงถึง เวลาที่ขอมูลใชในการวิ่ง
ไปยัง www.nectec.or.th มี 3 คา คือ คาต่ําสุด คาเฉลี่ย และคาสูงสุด จากการทดสอบจํานวน 5 
คร้ัง โดยมีหนวยเปน ms (เศษหนึ่งสวนพันวินาที) จากรูปที่ 18.5 พบวา คาเฉลี่ยเวลาที่ใชเปน 
2.5 ms ซึ่งก็นับวาเร็วมาก คาเวลานี้ถายิ่งตํ่าจะย่ิงดี แสดงวามีความแออัดของขอมูลในเสนทาง 
ส่ือสารนอย ผูใชจะรูสึกวาใชงานไดเร็วนั่นเอง 
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ขอแสดงอีกตัวอยางหนึ่ง โดยการพิมพชื่อสถานท่ีที่จะ ping ไปดวยตนเอง ดังรูปที่ 18.6 
ลองปอนคา zeus.nectec.or.th  

 

รูปที่ 18.6  แสดงถึงผลจากการ ping เม่ือเสนทางสื่อสารหรือเคร่ืองปลายทางมีปญหา 

จากรูปท่ี 18.6 พบวา ผลการ ping จะขึ้นวา DOWN และมีเคร่ืองหมายผิด แสดงวามีปญหา
กับเสนทางส่ือสารไปยังเคร่ืองปลายทาง หรือไมก็ตัวเคร่ืองปลายทางเอง  

หากทานพิมพชื่อสถานท่ีผิดจะขึ้นวา Input error ใหพิมพเขาไปใหม  ตัวอยาง ดังรูปที่ 18.7 
ลองพิมพวา www.schol.net.th (พิมพผิด ตกตัว o ไปหนึ่งตัว) 

 

รูปที่ 18.7  รูปแสดงการเกิดความผิดพลาดในการพิมพช่ือสถานท่ี 
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การ Ping จะมีความสําคัญมากในยามที่วงจรส่ือสารมีปญหา เราจะใชการ ping ตรวจสอบ
วา วงจรในใชไดหรือยัง หรือตรวจสอบวาวงจรเกิดเสียในจุดไหน ซ่ึงเมื่อวงจรเกิดปญหาแลว 
ขณะที่ติดตอกับบริษัทผูใหบริการวงจรสื่อสาร หรือเนคเทคอาจขอความชวยเหลือจากทาง
โรงเรียน ใหทดสอบ ping ไปยังสถานท่ีตางๆ เพื่อชวยในการแกไขไดรวดเร็ว หาสาเหตุของ
ปญหาไดงายขึ้นนั่นเอง 

การ Ping สามารถทําไดมากครั้งไดเทาท่ีตองการ โดยไมมีผลเสียหายตอระบบใดๆ 

Traceroute  

 

รูปที่ 18.8  แสดงผลการ Traceroute ไปยัง www.nacsis.ac.jp 

การ Traceroute จะมีลักษณะการใชงานคลายกับการ ping แตกตางกันตรงที่ ผลลัพธท่ี
แสดงออกมาจะเปนเสนทางที่ใชไปยังสถานที่นั้น วาไดผานไปที่ใดบาง จนกวาจะถึงสถานที่นั้น มี
ประโยชนมากในกรณีท่ีวงจรส่ือสารเกิดความขัดของ เราสามารถทดสอบดูวา เกิดความขัดของท่ี
จุดไหนนั่นเอง ดังตัวอยางในรูปที่ 18.8 

Check disk 

ปุมนี้จะตรวจสอบเนื้อท่ีของดิสกของทานวาใชงานไปเทาไรแลว และเหลืออยูอีกเทาไร 
ตัวอยางเมื่อกดปุม Check disk (ปุมนี้ไมมีอันตรายตอระบบ สามารถกดไดเทาที่ตองการ) จะ
ไดผล ตัวอยางดังรูปที่ 18.9 
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รูปที่ 18.9  แสดงผลของการใชคาํสั่ง Check disk 

ในคอลัมน File system จะเห็นวา มีอยู 2 Partition ปรากฏขึ้น คือ /dev/hda1 และ /dev/hda3 
ในคอลัมน Capacity จะแสดงถึงเปอรเซ็นตของพ้ืนที่ที่ไดใชไป เราไมควรปลอยใหเนื้อที่ใน 
Partition ใดๆ เหลือนอยเกินไป เพราะระบบอาจเกิดความเสียหายไดถาปลอยถึงวันนั้น เมื่อทาน
พบวาในแตละสวนมี Capacity เกิน 90% ควรลบไฟลท่ีไมจําเปนใน Partition น้ันๆ ทิ้งไปบาง 
โดยการกดปุม Clear temp และ Clear log ซึ่งจะกลาวตอไป 

Clear temp 

คําสั่งนี้จะเปนการลบไฟลที่อยูในไดเรกทอรี /tmp ซ่ึงมักเปนที่เก็บไฟลชั่วคราวตางๆ (tmp 
ยอมาจาก temporary แปลวา ชั่วคราว) เมื่อกดปุมนี้ไป ก็จะมีคําถามเพื่อความแนใจอีกคร้ัง และ
ถาตอบ YES ก็จะลบไฟลในไดเรกทอรี /tmp ทิ้งไป 

การลบพวกไฟลชั่วคราวพวกนี้จะชวยใหไดเนื้อที่ในสวน root partition (/dev/hda1) 
กลับคืนมามากขึ้น 

 

รูปที่ 18.10  แสดงเม่ือเลือกปุม Clear temp 
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Clear log 

คําสั่ง Clear log จะลบ log file หรือ ไฟลที่เก็บบันทึกเหตุการณของระบบในเร่ืองตางๆ 
เชน System log file, web server log, proxy log ซึ่งไฟล log นี้ จะมีขนาดใหญข้ึนทุกวัน  
เนื่องจาก มันจะบันทึกเหตุการณใหมๆ เพ่ิมขึ้นทุกวัน  log file จะมีความสําคัญทางสถิติ เชน มี 
ใครมาใชเคร่ืองบาง เวลาไหนระบบมีการผิดพลาดเวลาไหน มีผูใชจากภายนอกเรียกใช web server 
ของเรามากแคไหน จะถูกใชประโยชนเวลาที่เราตองการทราบขอมูลเหลาน้ี ถาไมจําเปนก็ไมควร
ลบ แตเมื่อเวลาผานนานไป ไฟลเหลาน้ีจะมีขนาดใหญข้ึน อาจทําใหกินเนื้อท่ีได  

การลบพวก log file น้ีจะชวยใหไดเนื้อที่ในสวน root partition (/dev/hda1) กลับคืนมา
มากขึ้น  

Change the Web Admin password 

สวนนี้จะเปนการเปลี่ยนรหัสผานของ admin (ซึ่งตองใชในการใชงาน Web Admin Tool 
น้ี) เมื่อเลือกปุมเปล่ียนรหัสผานของ admin แลวในดานลางจะปรากฏ ดังรูปที่ 18.11 

 

รูปที่ 18.11  แสดงหนาจอการเปลี่ยนรหัสผานของ admin 

ทานจะตองปอนรหัสผานเกาของ admin และรหัสใหมที่ตองการ 2 คร้ัง (เพ่ือความแนใจวา
พิมพไมผิดพลาด) ในการตั้งรหัสผานนั้นจะตองมีความยาวกวา 5 ตัว เสร็จแลวกด OK ก็เปนอัน
เปลี่ยนรหัสผานของบัญชี admin เรียบรอย  เมื่อถูกตองแลวจะปรากฏ ดังรูปที่ 18.12 
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รูปที่ 18.12  แสดงการเปลี่ยนรหัสผานไดสําเร็จ 

หลังจากเปลี่ยนรหัสผานของ admin แลว โปรแกรม browser (เชน Netscape) ท่ีทานใช
อยูอาจจะมีขอความขึ้นมาวา “Authorization failed, Retry?” ใหตอบ OK และใสคําวา admin และ
รหัสผานใหมของ admin ใหตัว browser ไดรับทราบ และเมื่อถูกตองก็สามารถใชงานตอได
ตามปกติ 

Change Root password 

รหัสผานของผูใชที่ชื่อ root (หรือ super user) เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดในระบบ จะตองเก็บไว
และใหรูเฉพาะผูเกี่ยวของเทานั้น root สามารถแกไขทุกส่ิงทุกอยางในระบบได สามารถทําใหระบบ
พังในพริบตาก็ได และสามารถจําแลงแปลงกายเปนผูใชคนอ่ืนๆ ไดทุกคน ดังน้ัน รหัสผานจึงสําคัญ
มาก ทานสามารถเปลี่ยนรหัสผานของ root ไดในทํานองเดียวกันกับของ admin  

 

รูปท่ี 18.13  รูปแสดงการเปลี่ยน root password 
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จากหนา System Manager ทานสามารถกลับไปสูหนาแรกของ Web Admin Tool ได 
โดยกดตรงรูปท่ีมีคําวา Home ในดานลาง และใหคลิกตรงคําวา User Manager เพ่ือเขาสู User 
Manager ตอไป 

User Manager 
ในสวนนี้จะจัดการเกี่ยวกับบัญชีผูใชบนเคร่ือง Linux-SIS เมื่อกดตรงคําวา User manager 

จากหนาแรกแลวท่ีจะนําทานไปสูสวน User Manager ดังรูปที่ 18.14 

 

รูปที่ 18.14  แสดงหนาจอ User Manager 

ในสวนบนจะแสดงรายชื่อ และคาตางๆ ของผูใชแตละคน เรียงตามลําดับลงมาทีละบรรทัด 
จากตัวอยางในรูปท่ี 18.14 ดานบน จะเห็นวามีผูใชอยู 4 คน ในคอลัมนแรกคือ ชื่อบัญชีผูใช 
(Login name) เชน tok, ott, chay, vin 

ถัดมาเปนตัวเลข เชน 101, 126, 1001, 1002 คือ หมายเลขประจําตัวของผูใช (User ID) 
ถัดมาเปนตัวหนังสือแสดงชื่อกลุม (Group) มีกลุม (group) ใหเลือก 2 กลุม คือ User และ Staff 
ซ่ึงจะมีประโยชนในการจัดแบงหมวดหมูของกลุมผูใชเปน 2 ระดับ 

คอลัมนถัดมาจะเปนชื่อจริง เชน Kamol Sinsuantaeng และถัดมาเปนสวน comment 
สามารถใสอะไรที่เกี่ยวกับผูใชคนนี้เพ่ือเตือนความจํา 
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คอลัมนถัดไปเปนตัวเลขแสดง ป,เดือน,วัน ที่ไดทําการสรางชื่อผูใชคนนี้ ซ่ึงจะถูกบันทึก
โดยอัตโนมัติสําหรับผูใชทุกคน ถัดมาเปนชื่อ Home Directory เชน /home/tok เปนไดเรกทอรีท่ี
เปนเปรียบเสมือนบานของผูใชรายนี้ 

ชองสุดทายเปนชองแสดงถึง Shell ของผูใชคนนั้น Shell จะเปนโปรแกรมที่ถูกเรียกขึ้นมา 
เมื่อผูใชทําการ telnet มายังเคร่ือง Linux นี้ หากเคร่ืองของเราไมไดมีความตั้งใจจะใหบริการแบบ 
telnet ก็ควรให Shell เปน /bin/windows หรือ /bin/menu เพ่ือการใชงานที่สะดวกและมีปญหา
นอยที่สุด ผูใชที่มีความสนใจลึกซึ้งดาน Unix อาจชอบใชงานแบบ Shell  Shell มีหลายประเภท 
เชน /bin/csh (C Shell) หรือ /bin/ksh (Korn Shell) จะเปนลักษณะการใชงานแบบ command 
line ปอนคําสั่งเปนตัวหนังสือ 

สวนบนที่กลาวมาจะเปนสวนแสดงผล แสดงรายละเอียดของผูใช ถาตองการแกไข และ
เพ่ิมเติมรายชื่อผูใชจะตองทําในสวนทูลบาร (Toolbar) ดานลาง 

 

รูปที่ 18.15  แสดงการปอนคา UID ลงในสวนทูลบารดานลางของ User Manager 

ตรงคําวา Enter user ID ถัดไปจะมีชองวาง สําหรับใหใสเลข User ID หรือหมายเลข
ประจําตัวผูใชที่ตองการแกไขหรือเพ่ิมเติม ในการแสดงผลในสวนบน จะเรียงชื่อผูใชตามลําดับ 
User ID หมายเลขประจําตัวผูใชน้ีสําคัญเปนคาเฉพาะสําหรับผูใชแตละคน และจะซ้ํากันไมได ถา
ตองการสรางบัญชีผูใชใหม ก็ตองปอนเลข UID เลขใหมที่ไมซ้ํากับของผูใชรายใดในดานบน 
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ในการใสคา User ID นี้ สามารถทําไดดวยมือพิมพเขาไป แตสําหรับกรณีที่ตองการแกไข
คาตางๆ ของผูใชซึ่งมีบัญชีอยูแลว (อยูในตารางดานบนแลว) สามารถใชเมาสกดตรงสวนชื่อบัญชี 
(login) ก็จะมีตัวเลข User ID ของผูใชคนนั้น มาปรากฏโดยอัตโนมัติตรงชองนี้เอง โดยไมตอง
พิมพดวยมือ เชน ในรูปท่ี 18.14 ถากดตรงคําวา ott ก็จะมีเลข 126 (UID ของ ott) มาปรากฏใน
ชองนี้ทันที 

°“√ √È“ß∫—≠™’ºŸÈ„™È„À¡Ë 

• ใสเลข User ID ของผูใชคนใหมตรงชองขางคําวา Enter User ID โดยจะตองเปนเลขท่ี
ไมซ้ํากับคนท่ีมีอยูเดิมในตารางดานบน  ทานอาจกําหนดการใช UID เปนกลุมๆ ได 
เชน ถาเปน Staff ใชเลข UID ตํ่ากวา 1000 ถาเปนนักเรียนใหใช UID 10,000 ข้ึนไป 
สําหรับ Linux-SIS ทานสามารถแจกจาย UID ไดต้ังแต 101 ไปจนถึง 65500 

• กดปุมท่ีเขียนวา Add new 

• ตัวอยางเชน ในรูปที่ 18.15 ใสเลข UID เปน 1003 แลวกดปุม Add New จะไดผลดัง
รูปที่ 18.16 

 

รูปที่ 18.16  เม่ือกดปุม Add new แลว 

• ใสชื่อบัญชีของผูใชคนใหมที่ตองการในชอง login 

• ใสชื่อจริงของผูใช ในชอง Full Name 
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• เลือก Group วาจะเปน user หรือ staff  

• ใสรหัสผานเร่ิมตนในชอง password (ไมตํ่ากวา 5 ตัวอักษร) 

• ใสรายละเอียดเกี่ยวกับผูใชในชอง comment (ตามอิสระ ไมมีขอบังคับ) 

• เลือก Shell 

• เมื่อเรียบรอยแลวกดปุม OK 

• เมื่อใสขอมูลถูกตองเรียบรอยหมดแลว จะปรากฏดังรูปที่ 18.17 

 

รูปที่ 18.17  แสดงเมื่อเพ่ิมบัญชีผูใชไดสําเร็จ 

จากนั้นใหกดคําวา Back to user manager page (อยูใตบรรทัดท่ีวา Congratulations! 
Account is successfully created อาจตอง Scroll bar ดานขวาลงไป) ก็จะ update ตารางขอมูล
ในดานบน จะเห็นวามีชื่อบัญชี nok เพ่ิมข้ึนมา ตามที่เราเพิ่มเขาไปนั่นเอง ดังรูปท่ี 18.18 
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รูปที่ 18.18  มีรายชื่อบัญชีผูใชเพ่ิมขึ้นตามที่ไดสั่งเพ่ิมเขาไป 

°“√≈∫∫—≠™’ºŸÈ„™È 

 

รูปที่ 18.19  การลบบัญชีผูใช 

จากรูปที่ 18.19 ใชเมาสกดตรงชื่อ login (ฟลดแรก) ของผูใชท่ีตองการจะลบ เลข User ID 
จะปรากฏอยูตรงชอง Enter User ID โดยอัตโนมัติ เชน กดตรงชื่อ nok เลข 1003 ก็จะปรากฏ
โดยอัตโนมัติ จากนั้น ใหกดปุม Delete เคร่ืองจะถามใหยืนยันเพ่ือความแนนอนอีกคร้ัง ใหกดปุม 
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Delete User แตถาเปลี่ยนใจก็เลือก Cancel and go back จะกลับมาในหนา User Manager 
เหมือนเดิม 

 

รูปที่ 18.20  การยืนยันท่ีจะลบบัญชีผูใช 

เมื่อกดปุม Delete User แลวโปรแกรมก็จะทําการลบรายชื่อผูใชคนนั้นออกไปจากระบบ
และ เมื่อกด Back to User Manager หนาเว็บก็จะกลับไปยังหนา User Manager ดังรูปท่ี 18.21 
จะเห็นวาบัญชี nok ถูกลบไปแลว 

 

รูปที่ 18.21  บัญชีผูใชถูกลบไปแลว 
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°“√‡ª≈’Ë¬π group 

ในการเปล่ียนขอมูลของผูใช เชน group จะทํานองเดียวกับการลบคืน ใหกดตรงชื่อของ
ผูใชในตารางดานบน จากนั้น User ID ก็จะมาปรากฏในชอง Enter User ID จากนั้น กด Change 
Group จะปรากฏดังรูปท่ี 18.22 

 

รูปที่ 18.22  แสดงการเปลี่ยน group 

ใหเลือก group ที่ตองการสําหรับผูใชรายนี้ เสร็จแลว กด OK จะขึ้นวาการเปลี่ยน group 
สําเร็จ ใหกด Back to user manager หนาเว็บจะกลับไปสูหนาเดิม และแกไขคา group ของผูใช 

°“√‡ª≈’Ë¬π√“¬≈–‡Õ’¬¥¢ÕßºŸÈ„™È (User Information) 

ลักษณะการทํางานจะคลายกับเปลี่ยน group กดตรงชื่อ login ของผูใช  เพ่ือให UID 
ปรากฏลงในชอง แลวกด Change user information ดังรูปท่ี 18.23 

 

รูปท่ี 18.23  การเปลี่ยนรายละเอยีดของผูใช (User Information) 

ใสชื่อจริง (Full name) และ Comment ลงในชองท่ีกําหนด กด OK กด Back to user 
manager กลับไปสูหนาเดิม 
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°“√‡ª≈’Ë¬π√À— ºË“π (Password) 

กรณีท่ีผูใชลืมรหัสผาน สามารถตั้งคาใหใหมได กดตรงชื่อ login ของผูใช กด Change 
Password จะไดดังรูปท่ี 18.24 

 

รูปที่ 18.24  การเปลี่ยนรหัสผาน 

ปอนรหัสผานใหมสําหรับผูใชรายนี้ ลงในชอง New Password และ Retype New Password 
(รหัสผานตองมีความยาวมากกวาหรือเทากับ 5 ตัว) เมื่อกด OK จะไดดังรูปที่ 18.25 กด Back to 
user manager หนาเว็บกลับไปสูหนา System Manager 

 

รูปที่ 18.25  แสดงการเปลี่ยนรหัสผานเสร็จเรียบรอย 

°“√‡ª≈’Ë¬π shell 

กดตรงชื่อ login ของผูใช กด Change shell ไดรูปที่ 18.26 

 

รูปท่ี 18.26  แสดงการเปลี่ยน Shell 
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เลือก Shell ท่ีตองการ จากรายการ ดังรูปที่ 18.27 กด OK กด Back to user manager 
page 

 

รูปที่ 18.27  แสดงรายการของ Shell 

°“√‡ª≈’Ë¬π User ID 

กดตรงชื่อ login ของผูใช กด Change UID ไดดังรูปท่ี 18.28 ปอน User ID ตองระวัง
ไมใหซํ้ากับผูใชคนอ่ืนที่มีอยูแลว กด OK แลวกด Back to user manager page 

 

รูปที่ 18.28  แสดงการเปลี่ยน UID 

นอกจาก System Manager และ User Manager แลว Web Admin Tool ก็จะมีสวนของ 
Squid Statistics สามารถดูสถิติของโปรแกรม Proxy/Cache Server ได โปรดอานบทเรื่อง Squid 
Proxy/Cache Server สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม 
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หากทานตองการติดตั้งให Linux-SIS ทําหนาที่เปน Web Server ขณะที่ทําการติดตั้ง 
(Firs–time Configuration) 

• ใหตอบ Yes สําหรับคําถามวา Do you want to set this machine to be Web 
Server?  

• หากตองการใชรวมกับระบบ Database ดวย ใหตอบ Yes สําหรับคําถาม Do you 
want to run MySQL Database Server on this machine? ดวยเชนกัน 

เมื่อติดตั้ง Linux-SIS และต้ังคาทาง Network ตางๆ จนใชงานไดแลว ลองใช Browser 
เรียกไปยัง http://<ชื่อเคร่ือง>/ ก็จะเห็นภาพดังนี้ 

 

รูปที่ 19.1  ภาพแสดงหนาเร่ิมตนของ Web Server ท่ีติดมากับ Linux-SIS เวอรชัน 3.0 
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Web Server จะถูกติดตั้งอยูที่ /usr/local/etc/httpd เวอรชันที่มากับ Linux-SIS Version 
3.0 จะสนับสนุนการเขียน Embeded Script ของ PHP (www.php.net) ดวย สวน MySQL จะถูก
ติดตั้งอยูที่ /usr/local/etc/mysql ทานสามารถใสขอมูล Web Page ของทานไดภายใตไดเรกทอรี 
/www และขอมูล CGI ไดภายใตไดเรกทอรี /cgi โดยผูใชที่มีสิทธิ์ใสขอมูลจะตองอยูใน Group 
Staff ภายในไดเรกทอรี /www และ /cgi จะมีตัวอยางการเขียน HTML โดยใช Script PHP (คลาย 
Microsoft Active Server Page) และการเชื่อมตอกับระบบฐานขอมูล โดยใช PHP และ Perl 
(CGI) Script ดวย 

หากทานถนัดที่จะสรางขอมูล Web Page บนเคร่ือง PC อื่นๆ ของทาน แลวจึงคอยสง 
ขอมูลมายังเคร่ือง Linux ก็สามารถทําได โดยขั้นแรกจะตองมีบัญชีผูใช ท่ีอยูใน Group Staff 
(เลือกไดขณะ Add User โดยใช Web Admin Tool) และมีวิธีนําขอมูลเขาสูเคร่ือง Linux-SIS ได
สองวิธี คือ 

• ใช FTP ใชโปรแกรม เชน FTP ของ Microsoft Windows, CuteFTP, WS-FTP 
รวมถึง Netscape Browser โดยใชบัญชีผูใชดังกลาว นําขอมูล Web Page ของทานใส
ไวในไดเรกทอรี /www  

 

รูปท่ี 19.2  ภาพแสดงถึงการใช Netscape ทําการ FTP ไปยังเครื่อง Linux-SIS ท่ีไดเรกทอรี /www 

ภาพตัวอยาง จะแสดงถึงการใช Netscape Browser ทําการ FTP ไปยังเคร่ือง Linux-SIS 
ท่ีไดเรกทอรี /www เมื่อตองการ Upload ไฟลใดเขาไป ก็ใหใช Window Explorer ลากไฟลนั้น ไป
ปลอยภายในหนาตางของ Netscape 
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หากมีปญหากับวิธีการใช FTP ใหตรวจสอบดังนี้ 

• ดูใหแนใจวาไฟล /etc/hosts.deny ไมไดปองกันการทํา FTP จากเคร่ือง PC ของ
ทาน โปรดอานบทเรื่อง TCP-Wrapper เพ่ิมเติม 

• หากใช Netscape ไมควรตั้งคา Proxy Server ใดๆ ขณะท่ี Upload ขอมูล 

• ใช Samba  วิธีนี้ทานจะตองตอบ Yes สําหรับคําถามที่วา Do you want to run 
Samba (SMB File and Print Server) on this machine?  ขณะที่ทําการติดตั้ง 
Linux-SIS จากนั้นใหตั้งคา WORKGROUP ใน /etc/smb.conf ใหตรงกับคา WORK–
GROUP ของเคร่ือง PC ของทาน คา Default ที่มากับ Linux-SIS จะเปน SCHOOL 
(สําหรับ Windows95 ถาจะแกคา WORKGROUP ใหแกใน Control Panel/Network 
/Identification) แลว Reboot เคร่ือง Linux-SIS  

หลังจากนั้นเปดเคร่ือง PC ของทาน ให Log on ดวยชื่อที่ตรงกับบัญชีที่อยูบนเคร่ือง 
Linux-SIS (อยาลืม ตองเปนผูใชที่อยูใน Group Staff) เปด Network Neighborhood ควรจะเห็น
เคร่ือง Linux-SIS ปรากฏข้ึน เมื่อดับเบิลคลิกตรงชื่อเคร่ืองเขาไป ก็จะมีข้ึนใหถามรหัสผาน ให
ปอนรหัสผานบนเคร่ือง Linux-SIS เขาไป เมื่อผานแลว ก็สามารถนําขอมูล Web Page ของทาน
ใสในไดเรกทอรี www ได 

 

รูปที่ 19.3  ภาพแสดงเมื่อใช Network Neighborhood คนหาเขาไปในเครื่อง Linux-SIS 
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หมายเหตุ: หากเคร่ือง PC ของทานใชระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows NT, 95OSR2 
หรือ 98 จะตองแกไขท่ี Configuration File ของ Samba เพิ่มเติม กอนท่ีจะใชวิธีนี้ได เนื่องจาก 
มีระบบการสงรหัสผาน แตกตางจาก Microsoft Windows 95 ธรรมดา ขณะติดตั้ง Linux-SIS  
ใหลงสวน source ดวย และอานวิธีทําในไฟล /usr/local/src/samba-2.0.3/docs/textdocs/EN–
CRYPTION.txt 
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ในบทนี้ จะกลาวถึงโครงสรางของซอฟตแวร Linux-SIS เวอรชัน 3.0 วามีโครงสรางการ
ออกแบบอยางไร สําหรับผูใชและนักพัฒนาท่ีสนใจ เพ่ือที่จะไดใชงาน Linux-SIS อยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

æ◊Èπ∞“π®“° Slackware 
Linux-SIS พัฒนาขึ้นโดยมีพ้ืนฐานจากซอฟตแวร Linux ย่ีหอ Slackware ซึ่งพัฒนาโดย 

Patrick Volkerding (http://www.slackware.com) ซึ่งเมื่อเทียบกับซอฟตแวร Linux ยี่หออ่ืนๆ 
แลวก็จัดวาเปนตัวท่ีมีโครงสรางเปนระเบียบ ไมซับซอนมาก งายตอการทําความเขาใจ Slackware 
ไดพัฒนาตามหลัก KISS (Keep It Simple, Stupid) เหมาะแกการนํามาศึกษาและประยุกตใชกับ
งานของ Linux-SIS 

°“√µ‘¥µ—Èß‡ªÁπ Ë«πÊ 
Linux-SIS 3.0 จะแบงออกเปนหลายสวน ดังจะเห็นในตอนติดตั้ง เชน base, data, sis, 

server, desktop เปนตน เพื่อที่วาผูใชในแตละสวนสามารถเลือกเฉพาะสวนที่ตองการ ไม
จําเปนตองเลือกท้ังหมด แตละสวนจะเปนอิสระตอกัน แตสวนที่สําคัญที่จะตองลงเสมอก็คือ base, 
sis, data นอกเหนือจากน้ี ก็สามารถเลือกลงไดตามตองการ  

สวนตางๆ เหลานี้ เมื่อถูกติดตั้งไปแลว ก็จะกระจายอยูในแตละไดเรกทอรีดังนี้ 
base  / สวนพ้ืนฐาน (Slackware) 
data  /data สวนที่เก็บขอมูลของทาน 
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sis   /usr1 สวนเพ่ิมเติมพ้ืนฐานของ Linux-SIS 
server  /usr1/local/etc เปนสวนที่เกี่ยวกับ Internet Server 
source  /usr1/local/src Source Code ของสวน Internet Server 
desktop  /usr1/local/desktop สวนสําหรับการใชงานแบบ Desktop 
desktop-src  /usr1/local/desktop-src Source Code ของสวน Desktop 

อยางไรก็ตาม Linux-SIS เวอรชัน 3.0 จะไมมีความออนตัวถึงขนาดที่จะเลือก Package ที
ละตัวได แตละสวนของ SIS ก็จะเปรียบเสมือนกลุมของ Package หากวาผูใชตองการที่จะติดตั้ง
ระบบตนเองโดยเลือก Package อยางละเอียด และในขณะเดียวกัน อยากไดความสามารถ
บางอยางของ SIS ก็สามารถ ติดตั้ง Linux ดวยตนเอง ดวย Linux ย่ีหอตางๆ ในทองตลาด เชน 
RedHat หรือ Slackware จากนั้นจึงคอยดาวนโหลดสวน source, desktop-src ไปลงดวยตนเอง
ภายหลังได ไมจําเปนตองติดตั้ง Linux-SIS ท้ังหมด 

°“√·∫Ëß‡ªÁπ 3 พารทิชัน 
Linux-SIS ทั้งในเวอรชัน 2 และ 3 จะสนับสนุนใหผูใชแบงฮารดดิสกออกเปน 3 พารทิชัน 

คือ Root, Swap และ Data  ท้ังๆ ที่ตามปกติ เราสามารถติดตั้งระบบ Linux ท่ัวไปไดโดยใชเพียง 
2 พารทิชัน คือ Root กับ Swap  เหตุผลคือ เราแนะนําใหผูใชแยกสวนขอมูลที่ผูใชสรางขึ้นเอง
ภายหลังจากการติดตั้ง เชน ขอมูล Web Page, ขอมูลสวนตัวของผูใชไปเก็บไวคนละพารทิชัน 
กับสวนท่ีเก็บขอมูลระบบ (Root Partition, /) เพื่อที่วา ภายหลังตองการอัปเกรด หรือติดตั้งระบบ
ใหม ก็จะไดฟอรแมตเพียง Root Partition แรกเทานั้น ขอมูลอ่ืนที่อยูใน Data Partition ก็จะไมถูก
แตะตอง 

สําหรับ Linux-SIS เวอรชัน 3.0 เราจะทํา Symbolic Link ใหไดเรกทอรีที่ตองเก็บขอมูลท่ี
สําคัญๆ ชี้ไปยังไดเรกทอรีจริงท่ีอยูภายใต /data ทั้งสิ้น ตัวอยาง เชน 

/www  /data/htdocs 
/cgi  /data/cgi-bin 
/home  /data/home 
/var/named  /data/named 
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/usr1 
หากทานลองติดตั้ง Linux-SIS เวอรชัน 3.0 โดยเลือกเพียงแคสวน Root ทานจะพบวา

ระบบของทานภายหลังจากการติดตั้งก็คือ Slackware Linux ดีๆ นั่นเอง สิ่งที่เราไดพัฒนาเพ่ิมเขา
ไป จะอยูภายใตไดเรกทอรี /usr1 ท้ังหมด และมี Symbolic Link จาก /usr/local  /usr1/local  
ดังนั้น ถาทานมีคําถามวา ส่ิงที่ Linux-SIS แตกตางจาก Slackware มีอะไรบาง ก็คงเปน สวนการ
ติดตั้งท่ีแตกตางกัน, ไดเรกทอรี /data และ ไดเรกทอรี /usr1 นี้นั่นเอง 

ขณะที่ทําการติดตั้ง เมื่อทําสําเนาเสร็จแลว ระบบจะ Reboot 1 คร้ัง และนําเขาสู Firsttime 
setup (/usr1/install/firsttime) ท่ีจะนําทานไปสูคําถามตางๆ คําถามแรกคือ Initialize your system 
to be Linux-SIS? หากทานตอบ Yes ตรงนี้ โปรแกรมติดตั้งก็จะเรียกรันโปรแกรม /usr1/install 
/scripts/MakeItSIS เพ่ือเตรียมระบบ (ท่ีคลาย Slackware) ใหกลายเปน Linux-SIS ทานสามารถ
ดูรายละเอียดไดวา Script MakeItSIS นั้น ทําอะไรกับระบบของทานบาง 

Startup File 
กลุมของไฟลที่ระบุวา เมื่อเคร่ืองบูต ข้ึนมาจะใหเรียกโปรแกรมอะไรบาง (คลาย AUTO–

EXEC.BAT ของ DOS) จะอยูในไดเรกทอรี /etc/rc.d มีอยูดวยกันหลายไฟล กรณีที่ทานตองการ
จะเพ่ิม ใหระบบทํางานอะไรเพ่ิมเติมทุกคร้ังที่บูต ควรเพ่ิมในไฟล rc.local เชน ถาตองการใหสง 
E-mail ไปหา sis-master@nectec.or.th ทุกคร้ังที่ระบบบูต ก็ใหใสขอความดังตัวอยาง ตอทายไป
ในไฟล rc.local 

/bin/date  | Mail -s "system bootup" sis-master@nectec.or.th 

เน้ือหาในไฟล rc.local จะเห็นวามีขอความในลักษณะวา (คําวา squid อาจเปนอยางอ่ืน) 

# Starting Squid 
if [ -x /etc/rc.d/rc.squid ]; then 
  /etc/rc.d/rc.squid 
fi 
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หมายความวา มันจะตรวจสอบ Permission ของไฟล /etc/rc.d/rc.squid วา Execute ได
หรือไม ถาไดก็จะทําการ Run ดังนั้น หากทานไมตองการให Squid ทํางานทุกคร้ังท่ีบูตก็ใชคําสั่ง 
chmod –x /etc/rc.d/rc.squid หากตองการใหทํางานทุกคร้ังก็ใชคําสั่ง chmod +x 
/etc/rc.d/rc .squid เมื่อถึงเวลาบูต ไฟล rc.local ก็จะตรวจสอบและ Run/ ไม Run rc.squid โดย
อั ต โ น มั ติ  
เน้ือหาของไฟล rc.squid ก็จะเปนการเรียกให Squid Proxy Server ทํางานนั่นเอง 

/etc/hosts.deny 
หากทานประสบปญหาไมสามารถ telnet หรือ ftp มายังเคร่ือง Linux-SIS ได ท้ังเวอรชัน 

2 และ 3 อาจเปนไปไดวาทานไมไดอนุญาตไวในไฟล /etc/hosts.deny 

ในข้ันตอนการติดตั้งน้ัน หากทานตอบ Yes สําหรับคําถาม Allow telnet / ftp from 
192.168.1.* only? โปรแกรมติดตั้งจะต้ังคาเร่ิมตนใน /etc/hosts.deny โดยอนุญาตใหสามารถทํา
การ telnet/ftp มาจากเคร่ืองที่มี IP เปน 192.168.1.* เทาน้ัน หากทานตองการแกไขก็สามารถแก
ไดที่ไฟล /etc/hosts.deny เมื่อแกไขแลวมีผลทันทีไมตอง Reboot โปรดอานบทที่ 37 เร่ือง TCP 
Wrapper เพ่ิมเติมในรายละเอียด 

sissetup.txt 
ส่ิงท่ีทีมพัฒนา Linux-SIS ไดกระทําไวในซอฟตแวร Linux-SIS นอกเหนือไปจากท่ีมากับ 

Linux Slackware จะถูกบันทึกไวในไฟลชื่อ sissetup.txt กระจายอยูตามไดเรกทอรีตางๆ ผูสนใจ
สามารถดูรายละเอียดในไฟลนี้ เชน วิธีการ Compile ซอฟตแวรนั้นๆ ใหใชกับ Linux-SIS ได  
ตองมีการตั้งคาพิเศษอยางไรบาง เพ่ือสามารถนําไปประยุกตใชกับระบบของทาน ตัวอยางเชน ไฟล 
/usr/local/src/opie-2.32/sissetup.txt จะกลาวถึงวิธีติดตั้งซอฟตแวร OPIE ใน Linux-SIS 

°“√„™Èß“π·∫∫ Workstation 
เปาหมายหลักของ Linux-SIS ถูกออกแบบมาใหใชงานดานเปน Internet Server คือ

ใหบริการงานดานอินเทอรเน็ตตางๆ ไมจําเปนตองมีกราฟกสรูปภาพที่สวยงาม หรือโปรแกรม
ประยุกตสําหรับผูใชสวนบุคคล  อยางไรก็ตาม ในปจจุบันมีซอฟตแวรจํานวนมากสําหรับ Linux 
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เพ่ือการใชงานสวนบุคคล มีกราฟกสที่สวยงาม  ผูใชบางทานเร่ิมใชงานดวยงานดานตั้งโตะ 
(Desktop) เลยทีเดียว ซอฟตแวรในดานนี้ไดพัฒนาไปพอสมควร และสนับสนุนการใชภาษาไทยได
ในระดับหนึ่งแลว 

Linux-SIS เวอรชัน 3.0 จึงไดมีสวนของ Desktop มาใหดวย (อยูในข้ันทดลอง) 
ประกอบดวยระบบกราฟกส X-Window Netscape Communicator, โปรแกรมตกแตงภาพคลาย 
Adobe Photoshop ชื่อ GIMP โปรแกรมทางดาน Office เชน AbiWord, KOffice และโปรแกรม
สนับสนุนอื่นๆ อีกมากมาย ใหผูสนใจสามารถลองใชได ผูสนใจสามารถอานรายละเอียดไดในไฟล 
README.TXT ในแผน CD-ROM ของทาน 
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∫∑ √ÿª¬ËÕ 
ปจจุบันคงปฏิเสธไมไดวา WWW เปนแอปพลิเคชันที่มีความสําคัญ และใชกันแพรหลาย 

ท่ีสุดในเครือขายอินเทอรเน็ตไปแลว การใหบริการ WWW เราจะตองมี WWW Server (บางที
เรียกวา HTTP Server) ในบทนี้จะกลาวถึงการติดตั้งและใชงาน Apache WWW Server ซึ่งจัดได
วาเปนซอฟตแวร WWW Server ท่ีใชกันแพรหลายท่ีสุดในโลก และจะกลาวถึงการสราง WWW 
Server แบบที่มีการเขารหัสในการสงขอมูลแบบ SSL โดยใชซอฟตแวร Apache เพื่อความ
ปลอดภัยที่สูงข้ึน 

WWW Server 
WWW Server ตามปกติจะทํางานที่ Port 80 (แตอาจเปล่ียนเปน Port อ่ืนก็ได) ระบบ 

Unix หรือ Linux สวนใหญจะมีการติดตั้ง WWW Server มาใหอยูแลว และสวนมากก็จะเปน Apache 
หากระบบของทานเปนดังนี้  สิ่งที่ทานตองทําก็คือ 

• คนหาวา WWW Server Root อยูท่ีไหน เชน ถาเปน Slackware Linux จะอยูท่ี 
/var/lib/httpd ถาเปน RedHat จะอยูที่ /home/httpd สําหรับ Linux-SIS จะอยูท่ี 
/usr/local/etc/httpd 

• นําไฟล HTML ของทานไปใสไวในไดเรกทอรี htdocs ซึ่งอาจจะอยูที่ <WWW Server 
Root>/htdocs สําหรับ Linux-SIS จะเปน /www 

• หากมี CGI-Script ก็นําไปใสไวท่ี <WWW Server Root>/cgi-bin สําหรับ Linux-SIS 
จะเปน /cgi 
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• หากตองการแกไข Configuration File ก็สามารถแกไดที่ <WWW Server Root>/etc 

• Log File แสดงการทํางานจะอยูที่ <WWW Server Root>/logs 

• เรียกใชงานโปรแกรม httpd (ถามันไมไดทํางานอยูแลว) โดยใช Script apachectl ซึ่ง
มักจะอยูที่ <WWW Server Root>/bin/ วิธีใชใหพิมพวา apachectl start (ถาตองการ
ใหหยุดทํางานก็ apachectl stop, พิมพวา apachectl เฉยๆ เพื่อดูออปชันเพ่ิมเติม) 
สําหรับ Linux-SIS ใหเรียก /etc/rc.d/rc.httpd 

• เมื่อ WWW Server ทํางานแลว ทานก็สามารถใช WWW Browser เรียกไปท่ี 
http://<ชื่อเคร่ืองของทาน> ได 

แตถามีการใช SSL WWW Server จะทํางานท่ี Port 443 (Default) การใช SSL จะทําให
การสงขอมูลระหวาง WWW Server และ WWW Browser มีการเขารหัส เราสามารถใช WWW 
Browser เรียกดู SSL Web Server ไดโดยเรียกไปที่ https://<ชื่อเคร่ืองของทาน>/ สังเกตวาเปน 
https แทนที่จะเปน http เฉยๆ  ถาใช Netscape Browser จะมีรูปกุญแจอยูตรงมุมลางซาย  เมื่อ
เขาไปยังเพจที่เปน SSL กุญแจท่ีขาดอยูจะตอกัน แสดงใหเห็นวาตอนนี้ทํางานในโหมด SSL การ
สงขอมูลจะมีความปลอดภัยกวาปกติ 

°“√µ‘¥µ—Èß Apache WWW Server 
1. ดาวนโหลดโปรแกรม Apache ไดที่ http://www.apache.org/dist/ จะไดไฟลชื่อ apache_ 

VERSION.tar.gz โดย VERSION เปนเวอรชันของ apache ในขณะนั้นๆ  

2. unpack ไฟลและติดตั้งดังนี้ 

# cd /usr/local/src     # หรือไดเรกทอรีอ่ืนๆ ตามตองการ 
# gzip –cd apache_VERSION.tar.gz | tar xvf – 
# cd apache_VERSION 
# ./configure –prefix=/usr/local/etc/httpd  # ใสช่ือไดเรกทอรีท่ีตองการจะติดตั้ง 
# make 
# make install 

3. ทานก็จะได WWW Server ที่ติดตั้งโดยมี WWW Server Root อยูท่ี /usr/local/etc 
/httpd  
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°“√µ‘¥µ—Èß Apache/SSL WWW Server 
1. การติดตั้ง Apache/SSL WWW Server จะตองดาวนโหลดโปรแกรมทั้งหมด 3 โปรแกรม 

คือ  

• โปรแกรม Apache WWW Server ดังท่ีไดกลาวมาแลว 

• โปรแกรม Apache-SSL ดาวนโหลดไดท่ี http://www.apache-ssl.org/ จะไดไฟล 
apache_VERSION+ssl.tar.gz เลือกไฟลให VERSION ตรงกันกับ Apache WWW 
Server ที่ดาวนโหลดมา 

• โปรแกรม SSLeay ไดท่ี http://www.apache-ssl.org จะไดไฟล SSLeay-
VERSION.tar.gz 

2. ติดตั้งโปรแกรม SSLeay 

# gzip -cd SSLeay-VERSION.tar.gz | tar xvf - 
# cd SSLeay-VERSION 
# perl util/ssldir.pl  /usr/local/etc/ssl   # ใสช่ือไดเรกทอรีท่ีตองการติดตั้ง 
# ./Configure linux-elf 
# make 
# make install 

3. ติดตั้ง Apache/SSL WWW Server 

จะตองติดตั้งในสวนของ Apache WWW Server และ Apache-SSL  

unpack ไฟล Apache WWW Server  

# gzip -cd apache-VERSION.tar.gz | tar xvf - 

• หลังจาก unpack แลว ให cd เขาไปยังไดเรกทอรี apache-VERSION ที่ unpack แลว
ขางตน แตอยาเพ่ิงใช ./configure เหมือนการติดตั้ง Apache WWW Server ปกติ  ให 
unpack ไฟล Apache-SSL ท่ีดาวนโหลดมาลงที่นี่ แลวใชคําสั่ง patch ดังนี้ 
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# cd apache-VERSION 
# gzip -cd apache_VERSION+ssl.tar.gz | tar xvf -   
# patch -p1 < SSLpatch              # patch ไฟล Apache ใหเปน 
Apache/SSL 

• แกไขไฟล src/Configuration.tmpl ระบุไดเรกทอรีของ SSL_* ใหถูกตอง (ที่เราไดระบุ
ไวในข้ันตอนการลง SSLeay) 

SSL_BASE=/usr/local/etc/ssl   # ระบุไดเรกทอรี ท่ีติดตั้งจากขอ 2 
SSL_INCLUDE= -I$(SSL_BASE)/include  # ระบุไดเรกทอรีของ include ใหถูกตอง 
SSL_CFLAGS= -DAPACHE_SSL 
SSL_LIB_DIR= $(SSL_BASE)/lib  # ระบุไดเรกทอรีของ lib ใหถูกตอง 
SSL_LIBS= -L$(SSL_LIB_DIR) -lssl -lcrypto 
SSL_APP_DIR= $(SSL_BASE)/apps 

• ส่ังคําสั่ง Configure 

# ./configure --prefix=/usr/local/etc/httpsd # ระบุไดเรกทอรีท่ีตองการใหเปน 
Apache/SSL  
  # WWW Server Root 

• แกไข src/Makefile ในสวนของ certificate ใหไฟล httpsd.pem อยูในไดเรกทอรีท่ีตรง
กับท่ีระบุไวในไฟล httpsd.conf และระบุที่อยูของไฟล ssleay.cnf, ssleay ใหถูกตอง 

certificate: 
        $(SSL_APP_DIR)/ssleay req -config ../SSLconf/conf/ssleay.cnf \ 
        -new -x509 -nodes -out ../SSLconf/conf/httpsd.pem \ 
        -keyout ../SSLconf/conf/httpsd.pem; \ 
        ln -
sf ../SSLconf/conf/httpsd.pem ../SSLconf/conf/`$(SSL_APP_DIR)/ssleay \ 
        x509 -noout -hash < ../SSLconf/conf/httpsd.pem`.0 
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• ส่ังคําสั่งเพื่อการ compile และ install โปรแกรม 

# make 
# make install 
# cd src 
# make certificate 

• หลังจาก compile เรียบรอยแลวจะไดไฟล httpsd ทําหนาที่เปน Apache/SSL Web 
Server โดยมี WWW Server Root อยูที่ /usr/local/etc/httpsd 

• ลักษณะการจัดวางไดเรกทอรี หรือการทํางานจะคลาย WWW Server ธรรมดา แตตัว
โปรแกรมจะชื่อ httpsd แทนที่จะเปน httpd และ Configuration ไฟลหลัก (httpsd.conf) 
จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ SSL เพ่ิมมา 

• แกไขไฟล <WWW Server Root>/conf/httpsd.conf ซึ่งมีตัวอยางอยูท่ี SSLconf/conf 

• ส่ังให httpsd ทํางาน 

# cd /usr/local/etc/httpsd 
# sbin/apachectil start  

°“√„™Èß“π 
• ใสเอกสาร HTML และ CGI Script ไวภายใต WWW Server Root ตามการจัดวางได

เรกทอรีเหมือน Apache Web Server ปกติ 

• ใช WWW Browser เรียกไปที่ https://<ชื่อเคร่ืองของทาน>/ 

สําหรับผูใช Linux-SIS 3.0  
จะมีโปรแกรม Web Server ติดตั้งมาใหแลว 

 Apache: อยูที่ /usr/local/etc/httpd ใสเนื้อหา HTML ท่ี /www (เปน link ไปท่ี 
/usr/local/etc/httpd/htdocs) ถาตองการใหทํางานทุกคร้ังที่เปดเคร่ืองใหใชคําสั่ง chmod +x /etc 
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/rc.d/rc.httpd  ถาไมตองการ ใหใชคําสั่ง chmod –x /etc/rc.d/rc.httpd  โปรดดูบทที่ 19 สําหรับ
รายละเอียดดูเพิ่มเติมในการอัปเดตขอมูล Web Page 

 Apache/SSL อยูที่ /usr/local/etc/httpsd ใสเนื้อหา HTML ท่ี /usr/local/etc/httpsd/htdocs 
ถาตองการใชงานจะตองหยุดการทํางานของ Web Admin Tool, เน่ืองจากจะใช Port เดียวกัน 
(443) หรือมิฉะนั้นตองต้ังคาใหไปใช Port อ่ืน (แกใน /usr/local/etc/httpsd/conf/httpsd.conf) 

·À≈Ëß¢ÈÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ 
เนื่องจากการทํางานของ Apache/SSL Web Server จะใชเทคโนโลยี SSL ในการเขารหัส

ขอมูล ซึ่งจะเกี่ยวของกับการใช Private Key/Public Key จะตองมีการสราง Certificate ผูที่สนใจ
อยางละเอียดควรจะอานเกี่ยวกับ Public Key Cryptography เพ่ิมเติม จากแหลงขอมูลเพิ่มเติม
เหลานี้ 

• http://www.apache-ssl.org/ 

• http://www.ssleay.org/ 
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∫∑ √ÿª¬ËÕ 
ในปจจุบัน Proxy/Cache Server มีการใชงานท่ีแพรหลายมากขึ้น เพราะการติดตั้ง Proxy/ 

Cache Server ในแตละองคกรจะชวยในการประหยัดงบประมาณท่ีตองเสียไปกับคาเชาวงจร 
ส่ือสาร และยังทําใหผูใชเรียกดูขอมูลไดเร็วข้ึน เนื่องจาก Proxy/Cache Server จะทําหนาท่ีไปเอา
ขอมูลที่เคร่ืองลูกขายตองการแทนที่เคร่ืองลูกขายแตละเคร่ืองจะไปเอาขอมูลเอง และจะเก็บสําเนา
ขอมูลเหลานี้เอาไวในเคร่ืองดวย ดังนั้นถามีเคร่ืองลูกขายเคร่ืองอ่ืนๆ มาเรียกขอมูลเหลาน้ีอีก 
Proxy/Cache Server ก็จะนําขอมูลท่ีมีอยูแลวสงใหกับเคร่ืองลูกขายนั้นๆ ไมตองออกไปเอามา
ใหม หากผูใชตองการขอมูลท่ีใหม เนื่องจากเปนเว็บที่อัปเดตบอยมาก ก็สามารถกดปุม RELOAD 
จาก Browser ได 

สวนในบทนี้จะกลาวถึง หลักการของ Proxy/Cache, คุณสมบัติของ Squid, วิธีการติดตั้ง 
Squid, การตั้งคาโปรแกรม Squid ใหสามารถใชงานได, วิธีการใชงาน, การแกไขปญหาและ
แหลงขอมูลเพ่ิมเติม 

À≈—°°“√¢Õß Proxy/Cache Server 
1. ความแตกตางระหวางคําวา Proxy กับ Cache 

คําวา Proxy แสดงถึงการไปเอามาให ยกตัวอยางเชน การที่เคร่ืองแมขายไปเอาขอมูลท่ี 
ไซต (site) จริงมาใหเคร่ืองลูกขาย แทนที่เคร่ืองลูกขายจะไปเอาเอง เคร่ืองแมขายจะทําหนาที่เปน 
Proxy Server สวนคําวา Cache แสดงถึง การทําสําเนาขอมูลที่เคยเรียกไปแลวไวกับตัวเอง 
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ยกตัวอยางเชน เมื่อเคร่ืองแมขายไปเอามาครั้งแรกใหเคร่ืองลูกขาย ตัวมันเองจะทําสําเนาเก็บไว
ดวย เพ่ือท่ีวาคร้ังตอไปจะไดไมตองไปเอามาจากไซตจริงอีก  

บางทีเรามักใชปนกัน แลวแตจะเรียก ท่ีถูกแลวก็นาจะเรียกเปน Proxy/Cache Server หรือ 
Proxy Caching Server แตบางผลิตภัณฑก็เรียกวา Proxy หรือ Cache เฉยๆ ก็ใหแปล
ความหมายวาเปน Proxy/Cache Server ในหนังสือเลมน้ีขอใชคําวา Cache Server เฉยๆ 

ตัวอยาง โปรแกรมท่ีทําหนาที่เปน Cache Server เชน Squid, CERN Httpd, Harvest, 
NetCache, Microsoft Proxy และ Netscape Proxy 

2. Parent & Sibling 

Parent กับ Sibling เปนการระบุถึงความสัมพันธซึ่งกันและกันของ Cache Server แตละ
เคร่ือง  โดยความสัมพันธทั้งสองแบบสามารถอธิบายไดดังนี้ 

• ถาเคร่ือง Cache Server A มีความสัมพันธแบบ Parent-Child กับเคร่ือง Cache 
Server B โดย A  เปน Parent ของ B ถาเคร่ืองลูกขายขอขอมูลมายัง B แต B ไมมี
ขอมูลนั้น B ก็จะไปถาม A ถา A มีก็จะสงขอมูลนั้นใหกับ B แตถาไมมี A จะไปหา
ขอมูลนั้นและสงตอมาให B 

• ถาเคร่ือง Cache Server A มีความสัมพันธแบบ Sibling กับเคร่ือง Cache Server B 
ถาเคร่ืองลูกขายขอขอมูลมายัง B แต B ไมมีขอมูลนั้น B ก็จะไปถาม A ถา A มีก็จะสง
ขอมูลนั้นใหกับ B แตถาไมมี B จะตองไปหาขอมูลนั้นเอง A จะไมว่ิงไปหาให 

3. Hit และ Miss 

คําวา Hit กับ Miss จะเปนคําตอบของคําถามที่วา มีขอมูลอยูใน Cache Server หรือไม 
ใชคือ Hit และไมใชคือ Miss ขอมูลท่ี Hit หมายความวา เมื่อเคร่ืองลูกขายขอขอมูลเขามา แลว 
ขอมูลนั้นมีอยูใน Cache Server สวนขอมูลท่ี Miss เปนไปในทางตรงขามคือ Cache Server ไมมี
ขอมูลนั้นอยู 

Squid 
Squid (http://squid.nlanr.net) เปนซอฟตแวร Proxy/Cache Server ที่มีประสิทธิภาพสูง 

สนับสนุน HTTP, FTP, Gopher โปรโตคอล Squid สามารถจัดไดวาเปนซอฟตแวร Proxy/Cache 
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Server ที่ใชกันแพรหลายท่ีสุดในปจจุบัน ในบทนี้จะแนะนําการติดตั้งและใชงาน Squid เวอรชัน 2 
ซ่ึงทันสมัยที่สุดในตอนน้ี (หากทานใช Squid 1.x อยู  ก็ควรเปลี่ยนมาใชเวอรชัน 2  เพราะมี 
ประสิทธิภาพสูงกวาอยางเห็นไดชัด แตรูปแบบของ Configuration File จะตางจากเดิมเล็กนอย) 

«‘∏’°“√µ‘¥µ—Èß 
1. ดาวนโหลดไดที่ ftp://ftp.nectec.or.th/pub/mirrors/squid.nlanr.net หรือ 

http://squid .nlanr.net 

2. ไดไฟลที่ มีนามสกุล .tar.gz นํามาใชไดโดยใชคําส่ัง 

# gzip -cd squid-version.tar.gz | tar xvf -  # version เปนเลขเวอรชัน 

3. เขาไปยังไดเรกทอรีตามขอ 2 และใชคําส่ัง 

# cd squid-version 

# ./configure --prefix=/usr/local/etc/squid --enable-icmp 

option --prefix เปนการบอกไดเรกทอรีที่ Squid จะทําการติดตั้ง สวน --enable-icmp  
จะเปนบอกให Squid สนับสนุนการใช ICMP ดวย ยังมี option อื่นๆ อีกมาก สามารถอาน 
รายละเอียดเพ่ิมเติมไดโดยใชคําสั่ง ./configure --help  

4. ใชคําส่ัง 

# make all 
# make install 

# make install-pinger 

5. หลังจากนี้เราจะไดโปรแกรม Squid ติดตั้งลงในไดเรกทอรี /usr/local/etc/squid จะมี 
ไดเรกทอรียอยคือ 

• bin สําหรับเก็บตัวโปรแกรม มีไฟลเชน squid, pinger 
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• etc สําหรับเก็บ Configuration File เชน squid.conf 

• log สําหรับเก็บ Log File แสดงรายละเอียดการทํางาน 

• cache สําหรับเก็บ Cache เราอาจ Link ไดเรกทอรีนี้ไปยังที่อ่ืนได ควรเผื่อ
ขนาดของไดเรกทอรีนี้ไวอยางต่ํา 800 Mb. สําหรับหนวยงานขนาดเล็ก 

6. แกไขไฟล etc/squid.conf ซ่ึงจะกลาวในหัวขอตอไป 

ไฟลที่ควบคุมการทํางานของ Squid คือไฟล squid.conf ซึ่งอยูในไดเรกทอรี /usr/local 
/etc/squid/etc มีคาตางๆ ที่ตองติดตั้งดังนี้ 

HTTP และ ICP Ports  

• ตัวแปร http_port คือ port ที่คอยรับการเชื่อมตอกันระหวาง Cache server กับเคร่ือง
ลูกขาย และทําการสงขอมูลที่เปน HTTP Protocol ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 

http_port 8080 

คาที่ใชสวนใหญจะเปน 8080 หรือ 3128 

• ตัวแปร icp_port คือ port ที่เคร่ือง cache server ใชแลกเปล่ียนขอมูลระหวางกัน ซึ่ง
มีรูปแบบดังนี้ 

icp_port 3130 

คา 3130 เปนคามาตรฐานที่ใช 

°“√‡™◊ËÕ¡µËÕ°—∫ Cache server ‡§√◊ËÕßÕ◊Ëπ 
ตัวแปร cache_peer (คลาย cache_peer ในเวอรชัน 1.x) ใชในการกําหนดความสัมพันธ

ในการเชื่อมตอกับเคร่ือง Cache server เคร่ืองอื่น ซึ่งสามารถมีไดมากกวาหนึ่งเคร่ือง มีรูปแบบ
ดังนี้ 

cache_peer hostname type http_port icp_port options 
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• hostname  คือชื่อหรือ IP ของเคร่ือง Cache server ท่ีเราจะเชื่อมตอดวยถาเปนชื่อ
จะตองมีทั้ง forward และ reverse name หมายความวา ถารู IP สามารถระบุเปนชื่อ
ไดและถารูชื่อก็สามารถระบุ IP ได เชนกัน จากตัวอยางเปนเคร่ือง 
cache.school.net.th 

• type มีคาไดเปน parent, sibling, multicast  

• http_port  คือ port ท่ีทําการสงขอมูล HTTP ของเคร่ือง cache.school.net.th 

• icp_port  คือ port ที่ใชแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันของเคร่ือง cache.school.net.th 

• options จะระบุหรือไมก็ได ตัวอยางเชน weight=n เปนการกําหนดวาตองการไปหา 
parent ตัวไหนกอน คาของ n แทนตัวเลข คาไหนมากกวาก็ไปหา parent ตัวนั้นกอน 

ตัวอยางเชน ถาตองการชี้เคร่ือง cache.school.net.th ใหเปน parent สามารถกําหนดได
ดังนี้  

cache_peer cache.school.net.th  parent 8080 3130 

°“√°”Àπ¥ Local Domains 
เปนการกําหนด Domains หรือ IP ที่ไมตองให Cache server ไปถามขอมูลจากเครื่องท่ี

เปน parent หรือ sibling สวนใหญชื่อที่กําหนดจะเปน Domains ภายในองคกรหรือชื่อ Domains 
ท่ี Cache server สามารถไปหาไดเร็วกวาที่จะไปถามจากเครื่อง parent หรือ sibling ใดๆ เชน 
สําหรับ NECTEC Web Site ที่อยูภายใน NECTEC เอง (โดเมน nectec.or.th) ก็ไมควรจะใหว่ิง
ออกไปถาม parent หรือ sibling ที่ไหน ก็ควรกําหนด nectec.or.th ใหอยูเปน Local Domain 
ตัวอยางดังนี้ 

acl local_domain dstdomain nectec.or.th 
always_direct allow local_domain 

°“√°”Àπ¥¢π“¥·≈–‰¥‡√°∑Õ√’∑’Ë®–„™È‡°Á∫¢ÈÕ¡Ÿ≈ 
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ใชคําวา cache_dir แลวตามดวยไดเรกทอรี, ขนาด (MB), จํานวนไดเรกทอรียอยภายใน 
ตัวอยางเชน 

cache_dir /cache/disk1 500 16 256  
cache_dir /cache/disk2 500 16 256 

°“√°”Àπ¥™◊ËÕ¢Õß Log files 
Log files ของ Squid จะมีอยู 3 ชนิดซึ่งแทนดวยตัวแปร cache_access_log, cache_ 

log และ cache_store_log โดย cache_access_log จะเก็บขอมูลวาเคร่ืองลูกขายมีการขอ 
ขอมูลอะไรบาง สวน cache_log จะเก็บ error message ถา Cache server มีขอผิดพลาดไม
สามารถทํางานได ผูควบคุมระบบก็สามารถตรวจสอบไดจากไฟลน้ีวามีขอผิดพลาดอยางไร และ 
cache_store_log จะเก็บขอมูลการทํางานของ Squid วาเก็บขอมูลอะไรไวบาง หรือลบขอมูล
อะไรบางซึ่งขอมูลเหลานี้อาจจะไมจําเปนสําหรับผูควบคุมระบบ ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 ชนิดมีรูปแบบ 
ดังนี้ 

cache_access_log  /usr/local/etc/squid/logs/access.log 
cache_log  /usr/local/etc/squid/logs/cache.log 
cache_store_log  /usr/local/etc/squid/logs/store.log 

°“√°”Àπ¥™◊ËÕ‰ø≈Ï∑’Ë‡°Á∫ Process id 
ทุกคร้ังที่มีการ start Squid, Squid จะสรางไฟลท่ีเก็บ Process id เพื่อใหงายตอการ 

restart หรือ shutdown Squid โดยมีรูปแบบดังนี้ 

pid_filename  /usr/local/etc/squid/logs/squid.pid 

µ—«·ª√Õ◊ËπÊ 
ตัวแปร cache_effective_user และ cache_effective_group จะระบุ user id และ 

group id ที่ Squid จะทํางาน ตัวอยางเชน 
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cache_effective_user squid 
cache_effective_group daemon 

ตัวแปร cache_mgr ใชระบุ email address ของผูควบคุมระบบ มีรูปแบบดังน้ี 

cache_mgr cachemaster@linux.intranet 

°“√Õπÿ≠“µ„ÀÈ‡§√◊ËÕß≈Ÿ°¢Ë“¬¡“‡™◊ËÕ¡µËÕ 
การอนุญาตใหเคร่ืองลูกขายมาเชื่อมตอมีตัวแปรท่ีใชรวมกันทั้งหมด 3 ตัวคือ acl, http_ 

access และ icp_access 

ตัวแปร acl ใชในการกําหนด ชื่อ, IP หรือ วง LAN ของเคร่ืองลูกขายที่จะมาเช่ือมตอ, 
aclname คือ การกําหนดชื่อที่ไวใชอางถึงในตัวแปร http_access ซึ่งสามารถใชชื่อซ้ําได มี 
รูปแบบดังนี้ 

acl  aclname  src   ip-address/netmask   ระบุเปน IP ของเครื่องลูกขาย 
acl  aclname  src   addr1-addr2/netmask   ระบุเปนชวงของ Subnet 
acl  aclname  srcdomain   hostname  ระบุเปนช่ือ 

ตัวแปร http_access ใชกําหนดวา aclname ใดที่สามารถเชื่อมตอเพ่ือรับขอมูล HTTP 
จากเครื่อง Cache server มีการกําหนด 2 แบบ คือ allow (อนุญาต) หรือ deny (ปฏิเสธ) 
เคร่ืองหมาย ! แทนการยกเวน มีรูปแบบดังน้ี 

http_access  allow|deny  [!]aclname 

ตัวแปร icp_access ใชกําหนดวา aclname ใดท่ีสามารถเชื่อมตอเพ่ือรับขอมูล ICP จาก
เคร่ือง Cache server มีรูปแบบดังน้ี 

icp_access  allow|deny  [!]aclname 
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ตัวอยางท่ี 1 ตองการอนุญาตใหเคร่ืองลูกขายที่มี IP 204.150.154.20 และ IP วง 
202.150.153.0 สามารถเชื่อมตอกับ Cache server ได และตองการอนุญาตใหเคร่ือง 
cache.mychild.co.th มาใชเคร่ืองเราเปน parent หรือ sibling ได 

acl client_ip src 204.150.154.20 
acl local_ip src 202.150.153.0-202.150.153.255/255.255.255.0 
acl child_name srcdomain cache.mychild.co.th 
http_access allow client_ip 
http_access allow local_ip 
http_access allow child_name 
icp_access allow child_name 
http_access deny all 
icp_access deny all 

การกําหนด icp_access จําเปนตองกําหนดสําหรับเคร่ืองลูกขายท่ีเปน Cache server 
เทานั้นเพราะการรับสงขอมูลแบบ ICP จะสามารถทําไดเฉพาะเคร่ืองที่เปน Cache server สวน
สองบรรทัดลาง คือการปฏิเสธไมใหเคร่ืองที่เราไมไดกําหนดไวมาเชื่อมตอ เพ่ือเปนการปองกัน
ไมใหเคร่ืองคนอื่นมาแอบใช เนื่องจากคาเร่ิมตนที่ Squid กําหนดมาใหจะอนุญาตทุกเคร่ือง
สามารถเขาถึงได 

ถาตองการใหเคร่ืองลูกขายสามารถเปนไดเฉพาะ sibling ไมสามารถชี้เราเปน parent ได 
ใชตัวแปร miss_access ซึ่งมีตัวอยางการใชดังนี้ 

acl sibling_only src 203.150.154.20 
miss_access allow  !sibling_only 

°“√°”Àπ¥„ÀÈ Cache manager  “¡“√∂„™Èß“π‰¥È 
Cache manager คือ โปรแกรม CGI ที่ชวยในการตรวจสอบการทํางานของ Squid โดย

จะใหขอมูลที่สําคัญๆ เชน การใช CPU, การใช Memory เปนตน ซึ่งโปรแกรมนี้ชื่อวา 
cachemgr.cgi จะมาพรอมกับ Squid อยูแลว การที่จะทําให cachemgr.cgi สามารถทํางานได
จะตองรันผาน Web server เพราะฉะน้ันตองทําสําเนาไฟลนี้ไปเก็บไวยังไดเรกทอรี cgi-bin ของ
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เคร่ือง Web server และตองกําหนดใหเคร่ือง Web server เคร่ืองน้ันสามารถเขาถึงได โดย
กําหนดไดดังนี้ 

acl webmgr src 202.150.154.20  กําหนด acl ท่ีช่ือวา webmgr แทน ip ของ Web 
Server 
acl manager proto cache_object กําหนด protocol ท่ีใช 
http_access deny manager !webmgr กําหนดใหปฏิเสธไมใหทุกเครื่องเขาถึงยกเวนเครื่อง 

ท่ีมี IP 202.150.154.20 เทาน้ัน 

หมายเหตุ การเติมเคร่ืองหมาย # หนาบรรทัดใดๆ หมายความวา บรรทัดนั้นจะไมถูกอาน 
(เสมือนเปนคําบรรยาย) 

«‘∏’°“√„™Èß“π 
1. หลังจากที่แกไขคาในไฟล squid.conf ใหเปนตามตองการเรียบรอยแลว กอนจะให 

Squid ทํางาน จะตองส่ังคําสั่งเพ่ือสรางไดเรกทอรีท่ีใชเก็บขอมูลซึ่งอาจใชเวลานานถา
ตองใชเนื้อที่เก็บขอมูลมาก มีคําสั่งดังนี้ 

# /usr/local/etc/squid/bin/squid -z 

2. ส่ังคําสั่งใหโปรแกรม Squid ทํางาน  

# /usr/local/etc/squid/bin/RunCache & 

3. ตรวจสอบการทํางานของ Squid 

• ใชคําส่ัง client ซึ่งอยูในไดเรกทอรี bin ของ Squid โดยผลลัพธท่ีไดคือไฟล test ท่ี
มีเน้ือความตรงกับหนา Homepage ของ www.nectec.or.th 

# client -p 8080 http://www.nectec.or.th/ > test 

4. หยุดการทํางานของ Squid 
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# /usr/local/etc/squid/bin/squid -k shutdown 

5. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไฟล squid.conf ทุกคร้ังจะตอง restart โปรแกรม squid ใหม 
โดยใชคําส่ัง 

# /usr/local/etc/squid/bin/squid -k reconfigure 

6. ส่ังใหโปรแกรม squid ทํางานทุกคร้ังที่มีการ reboot (สําหรับ Linux-SIS) 

# /chmod +x /etc/rc.d/rc.squid 

7. ต้ังคา Browser ใหชี้มายัง Cache server 

• สําหรับ Netscape Communicator 

เลือก Edit -> Preferences จะไดรูปท่ี 22.1 แลวคลิกที่ Advanced -> Proxies เลือก 
Manual proxy configuration  
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รูปที่ 22.1  การตั้งคาใน Netscape Communicator 

จากรูปที่ 22.1 ใหคลิก View แลวใสชื่อของ Cache server และหมายเลข port ใหตรงตาม
ท่ีต้ังคาไวในไฟล squid.conf ในชอง Exceptions จะใส Domain ที่เราไมตองการใหเรียกผาน 
Cache Server ดังรูปที่ 22.2 
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รูปที่ 22.2  ปอนช่ือ Cache Server และ Port 

• ต้ังคาใน Internet Explorer  

เลือก View -> Internet options แลวจะไดตามรูปที่ 22.3 เลือก Access the Internet 
using a proxy server แลวใสชื่อ Cache server และ port เชนเดียวกับ Netscape 
Communicator 
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°“√·°È‰¢ª—≠À“ 
1. ถาใชคําสั่ง squid -z แลวมีขอความบอกวา Permission denied แสดงวา Permission 

ของไดเรกทอรีที่ระบุไวในตัวแปร cache_dir ไมถูกตอง  Owner ของไดเรกทอรีนั้น
จะตองตรงกับผูใชตามที่ระบุไวในตัวแปร cache_effective_user 

2. เชนเดียวกันกับขอ 1  Permission ของ log files ตองระบุใหถูกตอง 

3. ถาเนื้อที่ดิสกที่เก็บ log files เต็ม  Squid จะไมสามารถทํางานได 

4. เมื่อมีการกําหนดเคร่ืองที่จะเปน parent แลว ควรทดสอบวาสามารถใชเคร่ือง Cache 
Server เคร่ืองนั้นเปน parent ไดหรือไม โดยตรวจสอบที่ไฟล access.log ใชคําสั่ง 
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# tail -f access.log | grep  cache.school.net.th # เปล่ียน cache.school.net.th 
เปน 
 # ช่ือเครื่องท่ีเปน parent 

(กดปุม CTRL-C เพ่ือออกจากคําส่ัง “tail –f ” ) 

ถาสําเร็จใน access.log จะมีสถานะการติดตอกับเคร่ือง parent ซึ่งดังตัวอยางเครื่อง 
cache.school.net.th คือเคร่ือง Parent 

203.150.154.20 TCP_MISS/200 7351 GET 
http://www.samart.co.th/images1/ieget_animated.gif - 

FIRST_PARENT_MISS/cache.school.net.th image/gif 

ถาไมมีรายละเอียดเกี่ยวกับ Parent ปรากฏอยู (เชน ยังเปน DIRECT เสมอ) แสดงวาอาจ
มีขอผิดพลาดไดดังนี้ 

1. เคร่ือง Parent ไมอนุญาตใหเราชี้ไป 

2. เคร่ือง Parent อนุญาตใหกับเคร่ืองของเราแลว แต Cache Server ของเรามี Forward 
DNS Name แตไมมี Reverse DNS Name เวลาเคร่ือง Parent ไดรับคําขอจากเราก็
จะทําการ Reverse DNS Lookup หาชื่อเคร่ืองของเรา ก็จะไมพบ เพราะฉะนั้นชื่อของ 
Cache Server ของเราควรจะมีชื่อที่ลงทะเบียนกับ DNS ทั้ง Forward และ Reverse 
หรืออีกวิธีหนึ่งให Parent อนุญาตใหกับ IP ของเราแทนชื่อ 

3. ถา Cache Server ของเรามีหลาย IP เพราะฉะน้ัน ตองระบุ IP ของ Cache Server 
โดยตองแกไขในไฟล squid.conf ที่ตัวแปร tcp_outgoing_address และ udp_ 
outgoing_address ตามดวย IP ของ Cache Server ที่เราตองการใหมันใชเวลา
ออกไปขอบริการจากเคร่ืองอื่น 

tcp_outgoing_address 202.150.154.20 

udp_outgoing_address 202.150.154.20 



184   สรางอินเทอรเน็ตเซิรฟเวอรดวย Linux  

 ”À√—∫ºŸÈ„™È Linux-SIS 3.0 
Linux-SIS เวอรชัน 3.0 จะมีโปรแกรม Squid ติดตั้งมาใหอยูแลวที่ไดเรกทอรี /usr/local 

/etc/squid (และ Source Code อยูท่ี /usr/local/src) มีตัวอยางไฟล squid.conf ท่ีสามารถใช
สําหรับเชื่อมตอกับเครือขายไทยสารหรือเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือโรงเรียนไทยให 

หากตองการให Squid ทํางานทุกคร้ังที่เปดเคร่ือง ใหใชคําสั่ง chmod +x 
/etc/rc.d/rc .squid หากไมตองการใหใชคําสั่ง chmod –x /etc/rc.d/rc.squid 

โปรแกรม Squid ที่ถูกติดตั้งมากับ Linux-SIS เวอรชัน 3.0 จะมีความสามารถปองกันไซต
ท่ีเราไมตองการใหคนเขาไปดูได ทานสามารถเพ่ิมเติม แกไข ไฟลฐานขอมูลที่เก็บรายชื่อเว็บไซต
ท่ีเราตองการกัน ไดที่ /usr/local/etc/squid/etc/acl-url.conf (มีตัวอยางอยู) เมื่อแกไขแลวให
เรียกใชคําส่ัง /usr/local/etc/squid/bin/squid –k reconfigure เพ่ือ Restart โปรแกรม Squid 

การทํางานจะใชโปรแกรม Redirector เวอรชัน 1.1 ของ Ian Lee ตัว Source Code จะอยู
ท่ี /usr/local/src/redirector-1.1 หรือสามารถดาวนโหลดไดจาก ftp://ftp.sbs.de/pub/www/cache 
/redirector/ โดยเวอรชันท่ีใชกับ Linux-SIS จะมีการแกไขเล็กนอย ดูเวอรชันที่แกไขแลวไดท่ี 
/usr/local/etc/squid/bin/redirector.pl  

สําหรับทานท่ีมีความสนใจในการให Squid ทํางานในแบบ Transparent Proxy ผูใชไมตอง
ติดตั้งคาท่ี Web Browser ยุงยาก ขอมูลการใชงาน WWW จะถูกดัก และปอนเขาสูโปรแกรม 
Squid โดยอัตโนมัติ  ใหอานในบทที่ 40 เร่ือง Transparent Proxy 

·À≈Ëß¢ÈÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ 
1. Squid Homepage, http://squid.nlanr.net/Squid/ 

2. The NLANR Cache Project, http://ircache.nlanr.net/Cache/ 

3. Oskar's Squid Users Guide, http://cache.is.co.za 

4. RFC 1016, RFC 2186, RFC 2187, ftp.nectec.or.th/pub/mirrors/rfc 

5. Thailand Cache Project Infrastructure, http://ntl.nectec.or.th/pubnet/services/cache 
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Bind (Berkeley Internet Name Domain) เปนซอฟตแวรที่ทําหนาท่ีเปน DNS Server 
(Domain Name Service Server) ซึ่งเปนส่ิงที่จําเปนมากสําหรับเครือขายอินเทอรเน็ต การอางถึง
ท่ีอยูบนเครือขายอินเทอรเน็ตนั้นจะตองใช IP Address (เชน 202.44.204.9) แตการที่เราสามารถ
ใชชื่อแทน เชน www.nectec.or.th นั้น ก็ทําไดเนื่องจากเรามี DNS Server ซึ่งทําหนาที่แปลง
ระหวางชื่อกับเลข IP Address นั่นเอง 

§«“¡‡ªÁπ¡“ 
ซอฟตแวรที่ทําหนาที่ DNS Server นั้น เกิดข้ึนมาพรอมๆ กับเครือขายอินเทอรเน็ตในยุค

แรกเลยทีเดียว และซอฟตแวร BIND ก็จัดวาเปนตัวที่ใชกันแพรหลายมากท่ีสุด BIND พัฒนาขึ้น
โดยมหาวิทยาลัย Berkeley ในรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไดรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล
สหรัฐ จนถึงเวอรชัน 4.8.3 ตอมาไดรับการสนับสนุนจาก บริษัท Digital Equipment Corparation 
(ปจจุบันคือ บริษัท Compaq Computer Corperation) ในเวอรชัน 4.9 และ 4.9.1 หลังจากนั้น
ไดรับการสนับสนุนจากบริษัท Vixie Enterprises สําหรับเวอรชัน 4.9.2 และนับต้ังแตน้ันเปนตน
มา จนถึงปจจุบัน (ตุลาคม 2541) ไดรับการสนับสนุนจาก Internet Software Consortium BIND 
สามารถทําหนาท่ีไดเปนทั้ง DNS Primary, Secondary และ Cache Name Server 

«‘∏’°“√µ‘¥µ—Èß 
โปรดอานบทที่ 2 เร่ือง DNS กอน เพ่ือใหเกิดความเขาใจการทํางานของระบบ DNS และ

เขาใจความแตกตางของ Primary, Secondary และ Cache Name Server ระบบ Unix ในปจจุบัน
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สวนใหญจะมีการติดตั้ง DNS Server มาใหอยูแลว แตอาจจะยังไมไดถูกสั่งใหทํางาน สามารถ
ตรวจสอบวามันทํางานอยูหรือไมโดยใหส่ังดังน้ี 

# ps ax |grep named 

  765  ?  S    0:00 named 

ถาเปนอยางน้ีแสดงวาระบบมีการติดตั้ง DNS Server และทํางานไดเรียบรอยแลว 
(โดยมากจะถูกติดตั้งเปน DNS Cache Server) หากไมพบบรรทัดที่มีคําวา named ดังกลาว ให
ทานตรวจสอบวาในระบบของทานมีไฟล named สําหรับ Linux สวนมากจะถูกติดตั้งอยูท่ี 
/usr/sbin /named หรือไม หากยังไมมีทานจะตองนํามาลงเอง โดยมีวิธีการดังนี้ 

1. ดาวนโหลดโปรแกรม ftp://ftp.isc.org/isc/bind/src/ โดยแนะนําใหใชเวอรชันที่ข้ึนตน
ดวยเลข 8 (BIND จะมีอยู 2 เวอรชันใหญๆ คือ 4 และ 8 เคร่ืองสมัยเกาสวนมาก 
จะใชเวอรชัน 4 กันอยู วิธีสังเกตแบบงายๆ เวอรชัน 4 จะใช Configuration file ชื่อ 
named.boot สวนเวอรชัน 8 จะใช named.conf)  

2. ทําการ unpack ดังนี้ (สมมติวาใชเวอรชัน 8.1.2) 

# tar xzvf bind-8.1.2-src.tar.gz 

3. ตัวโปรแกรมจะถูกแตกออกมา โปรดอานไฟล README และ/หรือ INSTALL ถามี 

4. ทําการ compile โปรแกรม และทําการติดตั้งดังนี้ 

# cd src 

# make 

# make install 

5. ถึงขั้นนี้ ทานควรจะมีไฟล named อยูในไดเรกทอรี /usr/sbin เรียบรอยแลว ข้ันตอน
ตอไปคือจะตองสรางไฟล /etc/named.conf โดยทานอาจดูจากตัวอยางซึ่งจะมีใหท่ี 
src/named/named.conf 

หรือดังที่แสดงเปนตัวอยางตอไปนี้ก็ได 
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6. กรณีทํา Cache Server อยางเดียว สรางไฟล /etc/named.conf ดังนี้ 

/* 

 * A simple BIND 8 configuration 

 * For Linux-SIS Version 3.0 
 * ott@nectec.or.th, Oct 27, 1998 

 */ 

 

options { 

      directory "/var/named"; 

}; 
 

logging { 

      category lame-servers { null; }; 

      category cname { null; }; 

}; 

 
zone "." in { 

      type hint; 

      file "root.cache"; 
}; 

 

zone "0.0.127.in-addr.arpa" in { 
      type master; 

      file "master/127.0.0"; 

}; 

• สรางไฟล /var/named/root.cache โดยใชคําสั่ง dig ดังนี้ 

# dig @rs.internet.nic . ns > /var/named/root.cache 

• หากใชคําสั่ง dig ไมได ใหสราง /var/named/root.cache เอง โดยมีตัวอยางดังน้ี (วิธีใช
คําสั่ง dig จะทันสมัยกวา) 
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  .           6D IN NS     G.ROOT-SERVERS.NET. 
  .           6D IN NS     J.ROOT-SERVERS.NET. 

  .           6D IN NS     K.ROOT-SERVERS.NET. 

  .           6D IN NS     L.ROOT-SERVERS.NET. 

  .           6D IN NS     M.ROOT-SERVERS.NET. 

  .           6D IN NS     A.ROOT-SERVERS.NET. 
  .           6D IN NS     H.ROOT-SERVERS.NET. 

  .           6D IN NS     B.ROOT-SERVERS.NET. 

  .           6D IN NS     C.ROOT-SERVERS.NET. 

  .           6D IN NS     D.ROOT-SERVERS.NET. 

  .           6D IN NS     E.ROOT-SERVERS.NET. 

  .           6D IN NS     I.ROOT-SERVERS.NET. 
  .           6D IN NS     F.ROOT-SERVERS.NET. 

 

  G.ROOT-SERVERS.NET.    5w6d16h IN A  192.112.36.4 
  J.ROOT-SERVERS.NET.    5w6d16h IN A  198.41.0.10 

  K.ROOT-SERVERS.NET.    5w6d16h IN A  193.0.14.129 

  L.ROOT-SERVERS.NET.    5w6d16h IN A  198.32.64.12 
  M.ROOT-SERVERS.NET.    5w6d16h IN A  202.12.27.33 

  A.ROOT-SERVERS.NET.    5w6d16h IN A  198.41.0.4 

  H.ROOT-SERVERS.NET.    5w6d16h IN A  128.63.2.53 
  B.ROOT-SERVERS.NET.    5w6d16h IN A  128.9.0.107 

  C.ROOT-SERVERS.NET.    5w6d16h IN A  192.33.4.12 

  D.ROOT-SERVERS.NET.    5w6d16h IN A  128.8.10.90 
  E.ROOT-SERVERS.NET.    5w6d16h IN A  192.203.230.10 

  I.ROOT-SERVERS.NET.    5w6d16h IN A  192.36.148.17 

  F.ROOT-SERVERS.NET.    5w6d16h IN A  192.5.5.241 

• สรางไดเรกทอรี /var/named/master และสรางไฟล /var/named/master/127.0.0 ดังน้ี 
(ใหเปลี่ยน linux.schoolname.ac.th ใหเปนชื่อเคร่ือง Linux Server ของทาน เชน 
linux.triamudom.ac.th เปนตน 

@        IN     SOA     linux.schoolname.ac.th. root.schoolname.ac.th. ( 
                    1       ; Serial 

                    8H      ; Refresh 
                    2H      ; Retry 

                    1W      ; Expire 
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                    1D)     ; Minimum TTL 
                NS      linux.schoolname.ac.th. 

1        PTR    localhost 

7. หากตองการทําเปน Secondary Name Server  

• ตัวอยางเชน ตองการเปน Secondary Name Server สําหรับโดเมน thai.net 
จะตองเพ่ิมเติมขอความใน /etc/named.conf ตอทายจากในขอ 6 ดังนี้ 

zone "thai.net" in { 
      type slave; 

      file "slave/thai.net"; 

      masters { 202.44.202.2; }; 

}; 

8. หากตองการทําเปน Primary Name Server มี 2 กรณี 

• กรณีที่เปน Forward (แปลง ชื่อ เปน IP Address) ตัวอยางเชน หากตองการเปน 
Primary Name Server สําหรับโดเมน schoolname.ac.th จะตองเพ่ิมเติมขอความ
ใน /etc/named.conf ตอทายจากในขอ 6 ดังนี้ (เปล่ียนจาก schoolname.ac.th 
เปนชื่อโดเมนของทาน) 

zone "schoolname.ac.th." in { 
      type master; 

      file "master/schoolname.ac.th"; 

}; 

• และใหสรางไฟล /var/named/master/schoolname.ac.th โดยมีเน้ือหาตัวอยางดังนี้ 

@     IN    SOA    linux.schoolname.ac.th. root.schoolname.ac.th ( 

                1998102701       ; serial, todays date + todays serial 

                8H         ; refresh, seconds 

                2H         ; retry, seconds 
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1W         ; expire, seconds 
                1D )       ; minimum, seconds 

            NS   linux.schoolname.ac.th. 

            NS   ns2.nectec.or.th. 

            MX   10 linux.schoolname.ac.th.  ; Primary Mail Exchanger 

 
localhost   A    127.0.0.1 

 

linux       A    192.168.1.1 

 

ftp         CNAME  linux 

mx          CNAME  linux 
www         CNAME  linux 

 

pc1         A    192.168.1.11 
pc2         A    192.168.1.12 

pc3         A    192.168.1.13 

pc4         A    192.168.1.14 
pc5         A    192.168.1.15 

pc6         A    192.168.1.16 

pc7         A    192.168.1.17 
pc8         A    192.168.1.18 

pc9         A    192.168.1.19 

pc10        A    192.168.1.20 

• กรณีที่เปน Reverse (แปลงกลับ IP Address เปนชื่อ) เชน จะทํา Reverse 
สําหรับ IP Address 192.168.1.0/24 จะตองเพ่ิมเติมขอความใน /etc/named.conf 
ตอทายจากในขอ 6 ดังนี้  

zone "1.168.192.in-addr.arpa" in { 
      type master; 

      file "master/192.168.1"; 

}; 

• และใหสรางไฟล /var/named/master/192.168.1 ตามตัวอยางดังนี้ (เปล่ียน 
schoolname.ac.th เปนชื่อโดเมนของทาน) 
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@   IN   SOA   linux.schoolname.ac.th. root.schoolname.ac.th. ( 
                   1998102701      ; serial, todays date + todays serial 

                    8H          ; refresh, seconds 

                    2H          ; retry, seconds 

                    1W          ; expire, seconds 

                    1D )        ; minimum, seconds 
                   NS    linux.schoolname.ac.th. 

                   NS    ns2.nectec.or.th. 

; 

;   Servers 

; 

1   PTR    linux.schoolname.ac.th. 
; 

;   Workstations 

; 
11  PTR    pc1.schoolname.ac.th. 

12  PTR    pc2.schoolname.ac.th. 

13  PTR    pc3.schoolname.ac.th. 
14  PTR    pc4.schoolname.ac.th. 

15  PTR    pc5.schoolname.ac.th. 

16  PTR    pc6.schoolname.ac.th. 
17  PTR    pc7.schoolname.ac.th. 

18  PTR    pc8.schoolname.ac.th. 

19  PTR    pc9.schoolname.ac.th. 

20  PTR    pc10.schoolname.ac.th. 

9. เมื่อทุกอยางเรียบรอย การติดตั้งให named ทํางานโดยอัตโนมัติ ทุกคร้ังที่เปดเคร่ือง 

10. สําหรับ RedHat ใหใชคําสั่ง setup และ ntstsvr แลวเลือก named 

• สําหรับ Slackware ใหแกไขไฟล /etc/rc.d/rc.inet2 และเอา comment (#) ออก 
ตรงชวงบรรทัดที่เกี่ยวกับ named 

«‘∏’°“√∑¥ Õ∫°“√„™Èß“π 
1. ทดสอบดวยคําส่ัง host หรือ nslookup ตามคําแนะนําในภาคที่ 1 สําหรับทุก Primary, 

Secondary ที่เคร่ืองเราทําหนาที่อยู โดยจะตองไดคําตอบที่ถูกตอง ตามท่ีเราระบุไวใน
ไฟลตางๆ เชน  
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# host linux.schoolname.ac.th 

linux.schoolname.ac.th has address 192.168.1.1 

 
# host 192.168.1.1 localhost 
Using domain server: 

Name: localhost 

Address: 127.0.0.1 
Aliases: 

 

1.1.168.192.IN-ADDR.ARPA domain name pointer linux.schoolname.ac.th 

 
# host -t any schoolname.ac.th. localhost 

Using domain server: 

Name: localhost 
Address: 127.0.0.1 

Aliases: 

 
schoolname.ac.th start of authority     linux.schoolname.ac.th 

root.schoolname.ac.th.schoolname.ac.th 

                 ( 
                 1998102701      ;serial (version) 

                 28800   ;refresh period 

                 7200    ;retry refresh this often 

                 604800  ;expiration period 

                 86400   ;minimum TTL 

                 ) 
schoolname.ac.th name server linux.schoolname.ac.th 

schoolname.ac.th name server ns2.nectec.or.th 

schoolname.ac.th mail is handled (pri=10) by linux.schoolname.ac.th 

 
# host -t any 1.168.192.in-addr.arpa localhost 
Using domain server: 

Name: localhost 
Address: 127.0.0.1 

Aliases: 

 
1.168.192.in-addr.arpa start of authority         linux.schoolname.ac.th 

root.schoolname.ac.th 



192   สรางอินเทอรเน็ตเซิรฟเวอรดวย Linux  

                   ( 
                   1998102701     ;serial (version) 

                   28800   ;refresh period 

                   7200    ;retry refresh this often 

                   604800  ;expiration period 

                   86400   ;minimum TTL 
                   ) 

1.168.192.in-addr.arpa name server linux.schoolname.ac.th 

1.168.192.in-addr.arpa name server ns2.nectec.or.th 

°“√·°È‰¢ª—≠À“ 
หากผลการทดสอบดูแลวไมเปนไปตามท่ีควรจะเปน 

1. ตรวจสอบวา Server ทํางาน อยูหรือเปลา โดยใชคําสั่ง ps ax ดังท่ีแสดงไวขางตน 

2. กวา 90 % ของความผิดพลาดในการติดตั้ง DNS Server มาจากการสะกดผิด ในแตละ 
Configuration File ซึ่งความผิดพลาดเพียงนิดเดียว ทําใหไมสามารถใชงานได 

3. ใชคําส่ัง tail /var/adm/messages เพ่ือดูการทํางานของ named ชวยในการหาสาเหตุ
ของปญหา 

 ”À√—∫ºŸÈ„™È Linux-SIS 3.0 
1. named ไดทําการติดตั้งใหทํางานโดยอัตโนมัติในแบบ name cache เรียบรอยแลว 

2. มีตัวอยางท้ังหมดที่แสดงในบทนี้ เรียบรอยแลว ในไดเรกทอรี /var/named หากตองการ
ใชงานในกรณี Primary และ Secondary ใหแกไข linux.schoolname.ac.th เปนชื่อ
เคร่ือง Linux Server และโดเมนของทานตามความตองการ 
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·À≈Ëß¢ÈÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ 
1. BIND, http://www.isc.org/bind.html 

2. DNS-HOWTO, ftp://ftp.nectec.or.th/pub/mirrors/linux/docs/HOWTO/DNS-
HOWTO 

3. Thai DNS-HOWTO, http://ftp.nectec.or.th/pub/thailinux/docs/howto/html/dns.html 
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บทนี้จะกลาวถึง SMTP ซึ่งเปนโปรโตคอลหลักที่ใชในการรับและสงจดหมายอิเล็กทรอ–
นิกสในเครือขายอินเทอรเน็ต (นอกจาก SMTP ก็มี X.400, CC Mail, Microsoft Mail แตจะไม
กลาวถึงในที่นี้) การติดตั้ง และการใชงาน SMTP Server โดยจะอางอิงโปรแกรม sendmail ซึ่งจัด
ไดวาเปน SMTP Server ท่ีใชกันแพรหลาย และมีประสิทธิภาพสูง ในทายบทจะมีวิธีการติดตั้งให 
sendmail สามารถปองกันการถูกผูไมประสงคดีใชเปนเคร่ืองสง Spam E-mail และการกันไมให
รับจดหมายอิเล็กทรอนิกสจากเครื่องที่เราทราบวาชอบสง Spam E-mail มารบกวนผูใชของเรา
ดวย 

SMTP Server 
การรับและสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสในเครือขายอินเทอรเน็ตนั้น จะใชโปรโตคอล SMTP 

(Simple Mail Transport Protocol) จากรูปที่ 26.1 จะแสดงถึงการรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ระหวางสองหนวยงาน  แตละหนวยงานจะมี POP/IMAP Server (ใชในการอานจดหมายอิเล็ก–
ทรอนิกส โปรดดูรายละเอียดบทถัดไป), SMTP Server (ใชในการรับและสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส) 
ซ่ึงอาจจะอยูบนคอมพิวเตอรเคร่ืองเดียวกันก็ได และจะมีสวน User Mailbox ซึ่งเปนพ้ืนที่ดิสกท่ี
เก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกสของผูใชแตละคน 

สมมติวา ผูใชในหนวยงาน A ตองการจะสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส ไปยังเพ่ือนที่อยูใน
หนวยงาน B ก็ตองเรียกโปรแกรม E-mail Client เชน Netscape Mail, Eudora, Microsoft 
Outlook แตงจดหมายใหเรียบรอย เมื่อกดปุม Send โปรแกรมก็จะทําการสงจดหมายฉบับนั้นไป
ยัง SMTP Server ของหนวยงาน A ซ่ึงตองระบุไวที่ตัว E-mail Client ในหัวขอ SMTP/Outgoing 
Mail Server นั่นเอง 
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InternetUser
(E-mail Client)

POP/IMAP
Server

Read/Delete

Send

SMTP
Server

User
Mailbox

Company A

User
(E-mail Client)

POP/IMAP
Server

Read/Delete

Send

SMTP
Server

User
Mailbox

Company B
 

รูปที่ 24.1  แสดงการรับและสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

เมื่อ SMTP Server ของหนวยงาน A ไดรับจดหมายจากผูใช ก็จะทําการตรวจดูวา ตองการ
สงไปถึงใคร และทําการตรวจสอบ DNS MX record ของโดเมนนั้นวาระบุใหไปที่ SMTP Server 
ปลายทางตัวใด เราอาจใชคําส่ัง host ทดสอบไดเอง ตัวอยางเชน ถาผูใชตองการสงไปยัง ott@ 
school.net.th สามารถตรวจสอบหา MX ของโดเมน school.net.th ไดดังนี้ 

# host -t mx school.net.th 

school.net.th mail is handled (pri=1) by user.school.net.th 

กรณีนี้จะเห็นวา MX Record ของ school.net.th ชี้ไปที่เคร่ือง user.school.net.th SMTP 
Server ก็จะทําการสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสของผูใชคนไปยังเคร่ือง user.school.net.th ตอไป 

กรณีที่มี MX Record หลายตัว ปกติจะใชตัวท่ีมีเลข Priority นอยกวากอน หากลองแลวมี
ปญหา หรือเคร่ือง Server ตัวแรกนั้น ไมทํางาน ก็จะใชตัวถัดไป ตัวอยางเชน 

# host -t mx cnn.com 

cnn.com mail is handled (pri=10) by mail.turner.com 

cnn.com mail is handled (pri=30) by alfw2.turner.com 

กรณีนี้ หากผูใชตองการสงไป <user>@cnn.com SMTP Server ของหนวยงานผูสง จะ
สงตอจดหมายไปยังเคร่ือง mail.turner.com กอน หากมีปญหาหรือเคร่ือง mail.turner.com ไม
ทํางาน จะสงตอไปให alfw2.turner.com แทน 
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ในกรณีท่ีไมสามารถตรวจสอบ MX Record ได เชน ระบุใหสงไปที่ ott@user.school. 
net.th (ลองใช host –t mx user.school.net.th แลวดูผล)  SMTP Server ของผูสง จะสงไปยัง
เคร่ือง user.school.net.th เลย 

กรณีที่ SMTP Server ของผูสงไมสามารถติดตอ SMTP Server ปลายทางได หรือติดตอ
ไดแตถูกปฏิเสธมา (เชน User Not found, Quota Exceed)  จดหมายฉบับนั้นก็จะเดงกลับไปยัง 
ผูสง โดยจะบอกถึงเหตุผลและปญหาท่ีเกิดข้ึน 

ทีนี้ลองพิจารณาถึงฝงรับกันบาง จากรูป SMTP Server ของหนวยงาน A นอกจากจะทํา
หนาที่สงตอจดหมายจากผูใชภายในของหนวยงาน A ไปยัง SMTP ปลายทางที่เหมาะสมแลว ยัง
ตองรับจดหมายจาก SMTP Server ของหนวยงานอื่นๆ ที่จาหนามาถึง ผูใชภายในหนวยงาน A 
เองดวย เมื่อมีการติดตอเขามาจาก SMTP Server อื่น SMTP Server ก็จะตรวจสอบจดหมายท่ี
เขามาวา จาหนาถึงผูใด เปนผูใชของหนวยงานเราจริงหรือเปลา  ตัวอยางเชน ในกรณีดานบน 
เคร่ือง user.school.net.th ทําหนาที่เปน SMTP Server ของโดเมน school.net.th ท้ังโดเมน 
(ตองระบุใน Configuration File ไว) ก็ตองดูวาจดหมายท่ีเขามา สงมายัง <user>@school.net.th 
หรือเปลา ถาใชก็รับไว ถาไมใชก็ตอบปฏิเสธไป วาไมมีผูใชชื่อนี้ SMTP Server ท่ีสงมาก็จะเดง
กลับจดหมายฉบับนั้นไปยังผูสงตอไป 

SMTP Server จะทํางานที่ Port 25 เปนมาตรฐาน มีหลายซอฟตแวรที่ทําหนาท่ี SMTP 
Server ได เชน Netscape Messenger, Sendmail, Qmail, Smail รวมถึง Microsoft Exchange 
และ Lotus Notes ในที่นี้จะกลาวถึง Sendmail ซึ่งจัดวาเปนตัวที่ใชกันแพรหลายในเครือขาย 
อินเทอรเน็ต มีประสิทธิภาพและความออนตัวสูงรวมถึงความซับซอนในการติดตั้งและใชงานดวย 
นอกจาก SMTP Sendmail ยังสามารถรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสโดยใช UUCP ไดดวย 
Sendmail สามารถทําหนาที่เปน SMTP Server ใหกับหลายๆ โดเมนโดยใชเคร่ืองเพียงเครื่อง
เดียว เชน เคร่ือง user.school.net.th อาจะเปน SMTP Server ใหกับทั้งโดเมน nectec.or.th และ 
school.net.th ได และมีคุณสมบัติที่จะ forward mail ระหวางโดเมน และอื่นๆ อีกมากมายซึ่งจะ
กลาวตอไป 

การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสนั้น โดยปกติก็จะมีกฎกติกามารยาทกันอยู คือ ไมควรสง 
จดหมายโฆษณาสินคาหรือบริการ รวมถึงจดหมายที่มีเนื้อหาใดๆ ที่ผูรับไมไดมีความตองการหรือ
รองขอ คลายกับการใชโทรศัพทตามบานเรานั่นเองที่เราไมควรจะโทรไปคุยเร่ืองไมเหมาะสม โดย
ท่ีไมรูจักมักจ่ีกับผูรับมากอน หรือไปโฆษณาขายของ  อยางไรก็ดี บนเครือขายอินเทอรเน็ต ก็ยังมี
ผูท่ีไมเขาใจในมารยาทอันนี้อยู กลับนิยมที่จะสงจดหมายขายของโฆษณาสินคาของตัวเอง ไปรบกวน
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ผูใชทีละหลายพันคน ทีละหลายๆ ฉบับ จดหมายพวกนี้เราเรียกวา Spam E-mail หากมีจดหมาย
รบกวนจากคนเหลานี้บอยๆ เราสามารถตั้งคาที่ SMTP Server ของเราใหปฏิเสธไมรับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสจากโดเมนบางโดเมนได เชน เราพบวามีจดหมาย Spam มาจาก spamhost.spam.net 
มามากมาย รบกวนผูใชของเรามาก เราก็ใสต้ังคาที่ SMTP Server ใหไมรับการติดตอใดๆ จาก 
spamhost.spam.net ได  

ปจจุบันมีบริการที่รวบรวมชื่อ Server/Domain ที่มีการสงจดหมาย Spam เหลานี้มารบกวน 
เราสามารถท่ีจะขอรับรายชื่อเหลานี้ และใหซอฟตแวร SMTP Server (เชน Server) ทําการ Block 
โดยอัตโนมัติได สามารถหารายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ http://maps.vix.com/rbl/ 

การสง Spam E-mail ไปรบกวนผูอื่น นับเปนการผิดมารยาทเพียงพอแลว แตย่ิงไปกวา
น้ัน ยังมีบางคนที่ตองการจะสง Spam E-mail ไปรบกวนผูอ่ืน แตตระหนี่ไมอยากใหเคร่ือง SMTP 
Server ของตัวเองทํางานหนัก กลับมาใช SMTP Server ของเราเปนตัวเผยแพร Spam E-mail 
แทน เคร่ืองของเราก็จะตองทํางานหนักโดยไมจําเปน และผูรับ Spam E-mail นั้น ก็จะโกรธเคือง 
นึกวาเราเปนผูสง Spam E-mail เสียเองก็ได ภัยอันนี้ สามารถแกไขไดโดยตั้งคาที่ SMTP Server 
ให 

• รับการติดตอจากผูใชภายในของหนวยงานตัวเอง (อาจระบุเปนโดเมน หรือ IP 
Address) 

• รับการติดตอจาก SMTP Server ภายนอก กรณีท่ีตองการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
มายังผูใชภายในของเรา 

• นอกเหนือจากนี้ ใหปฏิเสธการติดตอ 

การต้ังคาเหลานี้มีความสําคัญ ซึ่งจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป นอกเหนือจากการทําให 
SMTP Server ของเราทํางานไดแลว ซอฟตแวร SMTP Server สวนใหญ คา Default ที่ติดมา จะ
ไมไดปองกันเหลานี้ จึงอาจเปนงานที่เราตองทําเพ่ิมเติม ทานสามารถไปที่ http://maps.vix.com 
/tsi/ar-test.html เพ่ือทดสอบวา SMTP Server ของทาน มีการติดตั้งใหปองกันการตกเปนเหย่ือ
ของผูไมหวังดีเหลานี้แลวหรือยัง 

ระบบสวนใหญจะมีการติดตั้ง Sendmail มาใหอยูแลว ทานสามารถลองคนหาไฟลวามีไฟล 
/usr/sbin/sendmail หรือไม (อาจอยูที่อื่นก็เปนได) และลองใช ps ax |grep sendmail เพื่อดูวา
โปรแกรม sendmail ทํางานอยูหรือไม หรือ อาจใชวิธี telnet <ชื่อ เคร่ือง> 25 โดย 25 หมายถึง 
Port ตามปกติ Sendmail จะทํางานอยูที่ Port 25 ตามตัวอยางดังนี้ 
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>telnet openmind 25 
Trying 203.150.154.28... 

Connected to openmind.nectec.or.th. 

Escape character is '^]'. 

220 openmind.nectec.or.th ESMTP Sendmail 8.9.1/8.9.1; Sun, 13 Dec 1998 

00:14:02 
+0700 

quit 
221 openmind.nectec.or.th closing connection 

Connection closed by foreign host. 

ถาผลที่ไดเปนอยางนี้ ก็คือระบบของทานมีการติดตั้งและใชงาน Sendmail อยูแลว อาจไม
จําเปนตอง Compile ใหม  

«‘∏’µ‘¥µ—Èß Sendmail 
1. ไปท่ี http://www.sendmail.org/ เพื่อดาวนโหลด Sendmail เวอรชันลาสุด เชน 

sendmail.8.9.3.tar.gz ควรใชเวอรชัน 8.9 ขึ้นไป 

2. Uncompress (tar xzvf sendmail.8.9.3.tar.gz) 

3. Sendmail เปนโปรแกรมที่มีรายละเอียดในการติดตั้งและความซับซอนสูง โปรดอาน
ไฟล README และไฟลในไดเรกทอรี doc/  

4. ใชคําส่ัง Build และ Build install ในไดเรกทอรี src เพ่ือ Compile และติดตั้ง Sendmail 

5. สราง sendmail.cf, sendmail.cf เปน Configuration File หลักของ Sendmail 
ตามปกติ Configuration File ทั่วๆ ไป ทานสามารถเขาไปแกไขเพ่ือใหเปนตามความ
ตองการในระบบของทานไดทันที Sendmail ก็เปนเชนนั้น แตเน่ืองจากไฟล 
sendmail.cf จะมีความซับซอนมาก ถาตองการแกไขในปริมาณเยอะๆ อาจไมสะดวก 
จึงมีการนํามาโคร 
มาใช (M4) โปรดอานไฟล cf/README กอนที่ทานจะสราง sendmail.cf ใหมดวย 
ตนเอง  
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6. ตัวอยาง การสราง sendmail.cf ดังนี้  

# /usr/local/src/sendmail-8.9.3/cf/cf# cp tcpproto.mc linux-sis.mc 

7. แกไขไฟล linux-sis.mc ดังนี้ 

VERSIONID(`Linux-SIS Version 3.0 Default Configuration File')dnl 

OSTYPE(linux) 
MAILER(local)dnl 

MAILER(smtp)dnl 

FEATURE(nouucp)dnl 
FEATURE(always_add_domain)dnl 

FEATURE(use_cw_file) 

FEATURE(domaintable, hash -o /etc/mail/domaintable) 
FEATURE(virtusertable, hash -o /etc/mail/virtusertable) 

FEATURE(access_db, hash -o /etc/mail/access) 

• VERSIONID สามารถแกไดตามตองการ 

• OSTYPE=Linux บอกให ทราบวาระบบปฏิบัติการเปน Linux 

• MAILER=local หมายถึงสามารถสงจดหมายไปถึง User Mailbox ในเคร่ืองของเรา
เอง สวน smtp หมายถึงสงโดยใช SMTP โปรโตคอล ทานอาจระบุ uucp หากจะ
สงโดยใชโปรโตคอล UUCP 

• FEATURE จะเปนคุณสมบัติเพิ่มเติมที่เราตองการให Sendmail ทํา ในท่ีนี้ไดใสไว 
5 อยาง อันจะไดอธิบายวิธีใชตอไป 

• LOCAL_CONFIG จะเปนสวน Configuration เพ่ิมเติมท่ีจะใหมีใน sendmail.cf 
สําหรับระบบของเรา 

8. หลังจากนั้นใชคําสั่ง m4 สราง ไฟล .cf ของเราเองดังน้ี 

/usr/src/sendmail/cf/cf# m4 ../m4/cf.m4 linux-sis.mc > linux-sis.cf 
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9. แกไขไฟล linux-sis.cf เพ่ิมเติม เชน แกจาก #O PrivacyOptions=authwarnings เปน 
O PrivacyOptions=goaway เพ่ือลดความเส่ียงดานความปลอดภัยใหกับระบบของทาน 

10. หลังจากนั้น Copy ไฟล linux-sis.cf ไปเปน /etc/sendmail.cf 

11. สรางไฟล /etc/sendmail.cw โดยใหมีเนื้อหาเปนรายชื่อโดเมนที่ถาจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสที่ SMTP Server อ่ืนสงมาใหกับเคร่ืองของทานมีจาหนาผูรับอยูภายใต
โดเมนในไฟลนี้ก็ใหรับไว ตัวอยางเชน ถาสําหรับเคร่ือง user.school.net.th ก็ควรมี 
/etc/sendmail.cw ท่ีมีคําวา school.net.th อยู หากมีหลายโดเมนใหเวนบรรทัด ตัวอยาง
ดังนี้ 

domain1.ac.th 

domain2.ac.th 

domain3.ac.th 

12. สรางไฟล  /etc/mail/relay-domains โดยใหมีเนื้อหาเปนโดเมน หรือ IP Address ของ
หนวยงานภายในของเราเอง (ที่สามารถใชเคร่ืองนี้เปน SMTP Server เพื่อสง E-mail 
ได) ตัวอยางเชน 

nectec.or.th 

202.44.204 

13. Start Sendmail หากไมได Start อยูแลวโดยใชคําสั่ง sendmail –bd –q 15m หาก 
Start อยูแลว ใหหยุดการทํางานกอน โดยใชคําส่ัง ps ax |grep sendmail เพ่ือหา PID 
และ kill <PID> แลวคอย Start ใหม 

14. หากทานยังไมไดใสไวใน Startup script ก็อาจใสไววา “/usr/sbin/sendmail –bd –q 
15m” เพ่ือให Sendmail ทํางานทุกคร้ังที่เคร่ืองบูต 
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Configuration File ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ 
• /etc/aliases ใชเพ่ือสงตอจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่สงมาสําหรับผูใชภายในเคร่ืองของ

เราใหไปท่ีผูใชอ่ืนหรือเคร่ืองอื่น รวมถึงสามารถใชสราง Mailing List อยางงายไดดวย 
ตัวอยางเชน 

postmaster:  root       # จดหมายสําหรับ postmaster จะวิ่งไปหา root 
แทน 
user1: user1@school.net.th       # จดหมายสําหรับ user1 ใหสงตอไปยัง  
          # user1@school.net.th แทน 
user2: \user2, user2@cnn.com     # จดหมายสําหรับ user2 ใหสงตามปกติถึง user2 
         # และทําสําเนาสงตอไปยัง user2@cnn.com ดวย 
list1: :include:/etc/mail/list1   # จดหมายท่ีมาท่ี list1 ใหสงตอไปยังผูใชทุกคน 
         # ท่ีมีรายช่ืออยูในไฟล /etc/mail/list1 

• หลังจากการแกไขไฟล /etc/aliases ใหใชคําสั่ง newaliases เพื่อใหมีผลตอการใชงาน 

• /etc/mail/access ไฟลนี้จะสามารถใชเก็บ ชื่อผูใช โดเมน ที่เราไมตองการรับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสมาได (พวกที่ชอบสง Spam E-Mail มาหาผูใชของเรา) ตัวอยางเนื้อหา
ดังนี้ 

spammer@aol.com REJECT 

cyberspammer.com REJECT 

206.117.147  REJECT 

• หมายความวา ไมรับจดหมายจากผูใชชื่อ spammer@aol.com, จากเคร่ือง cyber–
spammer.com และจากเครื่องใดๆ ที่มี IP Address ข้ึนตนดวย 206.117.147 

• หลังจากแกไขไฟล /etc/mail/access แลว ใหใชคําสั่ง  

# cd /etc/mail ; makemap hash access < access 

• Restart Sendmail 
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• /etc/mail/domaintable ใชในเวลาท่ีเคร่ืองของเรา ใหบริการเปน SMTP Server 
ใหกับหลายโดเมน และตองการสงตอจดหมายของผูใชจากโดเมนหนึ่งไปยังอีกโดเมน
หนึ่ง เชน ใหบริการ SMTP Server กับโดเมน domain1.co.th และ domain2.co.th 
และตองการใหจดหมายที่จาหนาถึง <user>@domain1.co.th ถูกสงตอไปยัง 
<user>@ domain2.co.th ใหใสในไฟล /etc/mail/domaintable ดังนี้ 

domain1.co.th  domain2.co.th 

• หลังจากแกไขไฟล /etc/mail/domaintable แลว ใหใชคําส่ัง  

# cd /etc/mail ; makemap hash domaintable < domaintable  

• Restart Sendmail 

• /etc/mail/virtusertable ใชในเวลาท่ีเคร่ืองของเรา ใหบริการเปน SMTP Server 
ใหกับหลายโดเมน และตองการสงตอจดหมายของผูใชจากโดเมนหนึ่งไปยังอีกโดเมนหนึ่ง 
โดยระบุเปนรายคน (ไมใชท้ังโดเมน) เชน ใหบริการ SMTP Server กับโดเมน 
domain1.co.th และ domain2.co.th และตองการใหจดหมายท่ีจาหนาถึง 
ott@domain1.co.th ถูกสงตอไปยัง pattara@domain2.co.th ใหใสในไฟล 
/etc/mail/virtusertable ดังนี้ 

ott@domain1.co.th  pattara@domain2.co.th 

• หลังจากแกไขไฟล /etc/mail/virtusertable แลว ใหใชคําสั่ง  

# cd /etc/mail ; makemap hash virtusertable < virtusertable  

• Restart Sendmail 
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«‘∏’„™Èß“π 
หลังจากที่ Sendmail ทํางาน ซึ่งตรวจสอบได โดยใชคําส่ัง ps ดังนี้ 

# ps ax |grep sendmail 

29190  ?  S    0:00 sendmail: accepting connections on port 25 

เราก็จะได SMTP Server สําหรับรับและสง จดหมายอิเล็กทรอนิกสสําหรับหนวยงานของ
เรา ทดลองใช E-mail Client สง E-mail โดยตั้งคา SMTP (หรือ Outgoing บางโปรแกรม) Mail 
Server มาที่เคร่ืองนี้ และลองสง E-mail มาจากหนวยงานอื่นๆ ดูวาเครื่องน้ีจะรับหรือไม 

°“√·°È‰¢ª—≠À“ 
• หากลองใชโปรแกรม E-mail Client แลวต้ังคา SMTP, Outgoing Server มาที่เคร่ืองน้ี 

แลวปรากฏวา ไมสามารถสงจดหมายออกได โดยมี Error วา Relaying Denied แสดง
วาทานยังไมไดใสชื่อหรือ IP ของเคร่ืองพีซีที่โปรแกรม E-mail Client นั้นทํางานอยูลง
ไปใน /etc/mail/relay-domains 

• อยาลืมใชคําส่ัง newaliases หลังจากท่ีแกไข /etc/aliases 

• อยาลืมใชคําสั่ง makemap และ Restart Sendmail หลังจากที่แกไฟลตางๆ ใน 
/etc/mail/ 

• ทานสามารถทดสอบการทํางานของ Sendmail โดยการใชคําส่ัง telnet ดังตัวอยางน้ี 
(ตัวเอียงคือที่เราพิมพเขาไป) 

~>telnet openmind.nectec.or.th 25 
Trying 203.150.154.28... 

Connected to openmind.nectec.or.th. 
Escape character is '^]'. 

220 openmind.nectec.or.th ESMTP Sendmail 8.9.1a/8.9.1; Sun, 13 Dec 1998 

02:18:42 
 +0700 

ehlo nectec.or.th 
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250-openmind.nectec.or.th Hello nucleus.nectec.or.th [202.44.204.9], 
pleased to 

meet you 

250-8BITMIME 

250-SIZE 

250-DSN 
250-ONEX 

250-XUSR 

250 HELP 

mail from: ott@nectec.or.th 
250 ott@nectec.or.th... Sender ok 
rcpt to: ott@rocketmail.com 
250 ott@rocketmail.com... Recipient ok 

data 
354 Enter mail, end with "." on a line by itself 

hello 
. 
250 CAA29496 Message accepted for delivery 
quit 
221 openmind.nectec.or.th closing connection 

Connection closed by foreign host. 

ลองใชวิธีนี้จากเคร่ืองที่ไมไดอยูใน /etc/mail/relay-domains ทานจะเห็นคําปฏิเสธ Error 
Relaying Denied 

• ในการแกไขไฟลพวก domaintable, virtusertable ทานสามารถใชคําสั่ง sendmail 
–bt เพื่อทดสอบกอนที่จะ Restart Sendmail ใหมีผลจริง ตัวอยางเชน สรางไฟล 
/etc/mail/virtusertable มีเนื้อหาดังนี้ 

ott@otto.com  ott@pupe.com 

• ใชคําส่ัง cd /etc/mail ; makemap hash virtusertable < virtusertable 

• ทดสอบโดยใชคําสั่ง sendmail –bt ดังนี้ 

# sendmail -bt 
ADDRESS TEST MODE (ruleset 3 NOT automatically invoked) 
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Enter <ruleset> <address> 
> 3,0 ott@otto.com 
< @ otto . com . > 

[…] 

rewrite: ruleset 199 returns: ott < @ pupe . com . > 

rewrite: ruleset  98   input: ott < @ pupe . com . > 
rewrite: ruleset  98 returns: ott < @ pupe . com . > 

rewrite: ruleset 198   input: ott < @ pupe . com . > 

rewrite: ruleset  95   input: < > ott < @ pupe . com . > 

rewrite: ruleset  95 returns: ott < @ pupe . com . > 

rewrite: ruleset 198 returns: $# esmtp $@ pupe . com . $: ott < @ pupe . 

com . > 
rewrite: ruleset   0 returns: $# esmtp $@ pupe . com . $: ott < @ pupe . 

com . > 

rewrite: ruleset  97 returns: $# esmtp $@ pupe . com . $: ott < @ pupe . 

com . > 

rewrite: ruleset 198 returns: $# esmtp $@ pupe . com . $: ott < @ pupe . 

com . > 
rewrite: ruleset   0 returns: $# esmtp $@ pupe . com . $: ott < @ pupe . 

com .> 

> 

• จะเห็นวาการแสดงการทํางานของแตละ Ruleset ของ Sendmail (กรณีนี้เราจะทดสอบ 
Ruleset 3 และ 0 ซึ่งใชในการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสออก โปรดอานเอกสาร
เพิ่มเติม หากทานสนใจในการทํางานของแตละ Ruleset อยางละเอียด)  และใน
บรรทัดสุดทายจะแสดงวา ott@otto.com จะถูกสงตอไปยัง ott@pupe.com  

• กดปุม CTRL-D เพ่ือออกจาก Sendmail Test Mode 

 ”À√—∫ºŸÈ„™È Linux-SIS 3.0 
Linux-SIS เวอรชัน 3.0 จะมีการติดตั้ง Sendmail 8.9.3 ตามที่ระบุไวในบทนี้ ทานสามารถ

แกไข Configuration File /etc/aliases, /etc/sendmail.cw และ ใน /etc/mail/ ไดหากตองการ 
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·À≈Ëß¢ÈÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ 
• เอกสารที่มากับโปรแกรม Sendmail รวมท้ัง man page 
• RFC 821, 822 
• RFC 974, 976, 1123, 1344, 1428, 1413, 1869, 1652, 1840, 1891, 1892, 2045, 

1893, 1894, 1985 
• http://www.sendmail.org 
• http://maps.vix.com/tsi/ar-test.html 
• http://maps.vix.com/rbl/ 
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POP (Post Office Protocol) และ IMAP (Internet Message Access Protocol) เปน 
โปรโตคอลที่ใชในการอานจดหมายอิเล็กทรอนิกส ในหัวขอนี้จะกลาวถึงความเปนมา วิธีการติดตั้ง 
วิธีการใชงาน แกไขปญหา POP/IMAP Server และแนะนําแหลงขอมูลเพิ่มเติม 

§«“¡‡ªÁπ¡“ 
POP (Post Office Protocol) เปนโปรโตคอล เพ่ืออํานวยความสะดวกกับผูใชในการอาน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส ลักษณะการทํางานจะเปนแบบ Client Server มี 2 สวนคือ POP Server 
และ POP Client ปจจุบันพัฒนาถึงเวอรชัน 3 เรียกวา POP3 ลักษณะการทํางานจะงาย ไม 
ซับซอน สวน IMAP (Internet Message Access Protocol) จะเปนอีกโปรโตคอลหนึ่งที่ทําหนาท่ี
คลายกัน แตมีการทํางานที่ซับซอน และมีคุณสมบัติตางๆ มากกวา เชน สามารถดูเฉพาะสวนหัว
ของจดหมาย แลวคอยเลือกวาจะดาวนโหลดมาหรือไมได (ตางจาก POP ซึ่งเลือกไมได ตองเอา
มาทั้งหมด), ลบบางจดหมาย สรางแฟมเก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพิ่มเติมบน Server ได คนหา
ขอความได  ปจจุบันพัฒนาถึงเวอรชัน 4 เรียกวา IMAP4 

การทํางานของ POP เปรียบเสมือนท่ีพักชั่วคราวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส เมื่อเรามี
โอกาสก็เขาไปยายมาไวที่เคร่ืองของเรา สวน IMAP จะเหมือนกับ File Server คือ ตัวจดหมายจะ
เก็บอยูที่ Server ตัวโปรแกรม E-mail Client จะเขาไปอาน ลบ จัดระเบียบ โดยท่ีตัว Mail ยังคง
อยูบนเคร่ือง Server (แตเราก็สามารถจะทําสําเนาจดหมายมาที่เคร่ืองสวนตัวของเรา แลวลบบน 
Server ทิ้งก็ได) 
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โปรแกรม E-mail Client สวนมากจะสนับสนุน POP3 แตตัวที่ใหมๆ ก็จะสนับสนุน IMAP4 
ดวย เชน Netscape Communicator เวอรชัน 4 ขึ้นไป, Microsoft Outlook Express โดยเรา 
จะตองต้ังคาในโปรแกรม เลือกวาจะอานจดหมายอิเล็กทรอนิกสแบบใช POP หรือ IMAP และ 
POP/IMAP Server นั้นๆ ชื่ออะไร (บางทีเรียกวา Incoming Mail Server) 

«‘∏’°“√µ‘¥µ—Èß 
ระบบ Unix ในปจจุบันสวนใหญจะมีการติดตั้ง POP/IMAP Server มาใหอยูแลว โดย

สามารถตรวจสอบไดโดยดูใน /etc/inetd.conf วามีบรรทัดตามตัวอยางนี้หรือไม ถามี ก็มีแนวโนม
วาระบบของทานมีการติดตั้งมาอยูแลว 

pop3   stream  tcp  nowait  root    /usr/local/etc/ipop3d  ipop3d 
imap4  stream  tcp  nowait  root    /usr/sbin/tcpd  imapd 

บางระบบอาจติดตั้งมาเปน IMAP2 ไมใช IMAP4 ถาเปนอยางนี้ทานอาจตอง Upgrade 
เปน IMAP4 

ยังมีอีกวิธีหนึ่ง ที่ใชทดสอบวาเคร่ืองของเราทําหนาที่เปน POP3/IMAP4 Server หรือไม 
โดยใชคําสั่ง telnet โดยตรงไปยัง Port ที่ POP3/IMAP4 ทํางาน ตัวอยาง ทดสอบไปที่ Port 110 
(POP3) ดังนี้ 

$ telnet openmind 110 
Trying 203.150.154.28... 
Connected to openmind.nectec.or.th. 

Escape character is '^]'. 

+OK openmind POP3 Server (Version 1.005l) ready at <Sun Dec 13 17:06:37 
1998> 

user ott 
+OK please send PASS command 
pass <ใสรหัสผาน> 
+OK 0 messages ready for ott in /usr/spool/mail/ott 

quit 
+OK openmind POP3 Server (Version 1.005l) shutdown. 

Connection closed by foreign host. 
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สําหรับ IMAP (port 143) ตัวอยางดังนี้ 

$ telnet openmind 143 
OK openmind.nectec.or.th IMAP4rev1 v11.241 server ready 

(กด CTRL-]) 
telnet> quit 
Connection closed by foreign host. 

นอกจากนี้อาจใช E-mail Client ลองต้ังคา Incoming Mail Server ไปที่เคร่ือง POP/IMAP 
Server เพ่ือทดสอบเลยก็ได หากระบบของทานมีการติดตั้ง POP3/IMAP4 Server ที่ใชงานไดอยู
แลวก็ไมมีความจําเปนตองติดตั้งใหม 

«‘∏’°“√µ‘¥µ—Èß 
1. ใหดาวนโหลดโปรแกรม IMAPd ยี่หอที่แนะนําคือ ของมหาวิทยาลัยวอชิงตัน (จะมี 

POP3 Server มาใหดวย) สามารถดาวนโหลดไดที่ http://www.washington.edu/imap/ 

2. ทําการ unzip และ untar ดังนี้ 

~>tar xzvf imap4.4.tar.gz 

3. ใชคําส่ัง 

• make sl4   สําหรับระบบ Linux ที่ใช -lshadow ในการเรียกใชฟงกชัน crypt() 

• make sl5   สําหรับระบบที่มี Shadow Password อยูแลว เชน Slackware 3.4, 
3.5, 3.6, Linux-SIS 3.0 

• make slx   สําหรับระบบที่ใช Glibc เชน RedHat 5.0 ข้ึนไป 

4. หลังจาก Compile ทุกอยางเรียบรอยแลว ทําสําเนาไฟล imapd/imapd, ipopd/ipop3d 
ไปยัง /usr/sbin (หรือท่ีอื่นๆ ก็ไดถาตองการ) 
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5. เพ่ิมเติมในไฟล /etc/services (อาจมีอยูแลว) ดังนี้ 

pop3         110/tcp 
pop3         110/udp 
imap4        143/tcp 

imap4        143/udp 

6. เพ่ิมเติมในไฟล /etc/inetd.conf (อาจมีอยูแลว) ดังนี้  

pop3   stream  tcp  nowait  root    /usr/local/sbin/ipop3d  ipop3d 

imap4  stream  tcp  nowait  root    /usr/sbin/tcpd  imapd 

7. Restart INED (killall –1 inetd) 

8. สามารถทดสอบการทํางานของ POP3 Server โดยใชวิธีการ telnet ไปยัง Port ปอน
ชื่อผูใชและรหัสผาน ดังตัวอยางขางตน 

9. สามารถทดสอบการทํางานของ IMAP4 Server ไดโดยใชโปรแกรม mtest (มีมากับ 
IMAPd) อยูในไดเรกทอรี mtest ตัวอยางดังนี้ 

openmind:/usr/local/src/imap-4.4/mtest# ./mtest 
MTest -- C client test program 

Personal name: Pattara Kiatisevi 
Debug protocol (y/n)?n 
Mailbox ('?' for help): {openmind.nectec.or.th}INBOX 
%rsh to IMAP server timed out 

[Trying IP address [203.150.154.28]] 

[openmind.nectec.or.th IMAP4rev1 v11.241 server ready] 

{openmind.nectec.or.th/imap} username: ott 
Password: 

[Mailbox is empty] 

Sun, 13 Dec 1998 17:26:15 +0700 (ICT) 

 imap mailbox: {openmind.nectec.or.th:143/imap/user=ott}INBOX, 0 

messages, 0 recent 

MTest>quit 
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°“√·°È‰¢ª—≠À“ 
1. ลองใชคําสั่ง telnet <ชื่อเคร่ือง> 110 และ/หรือ telnet <ชื่อเคร่ือง> 143 แลวแตพบ 

คําตอบวา Connection refused  

• แสดงวายังใสขอความใน /etc/services หรือ /etc/inetd.conf ไมถูกตอง โปรด
ตรวจสอบ PATH ไปยังตัวไฟล imapd และ ipop3d ใหถูกตอง (เชน 
/usr/sbin/imapd) 

• Restart INETD 

2. telnet หรือ ใชโปรแกรม mtest ได แตเมื่อปอนรหัสผานแลว ไดคําตอบวาไมถูกตอง 
ท้ังๆ ที่ใสถูกตองแลว  

• ทานอาจใชคําสั่ง make (sl4, sl5, slx) ไมตรงกับระบบของทาน ลองเปลี่ยนเปนอัน
อ่ืน 

·À≈Ëß¢ÈÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ 
• http://www.washington.edu/imap 

• RFC 1725, 1730-4, ftp://ftp.nectec.or.th/pub/rfc/ 
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Majordomo คือโปรแกรมที่ทําหนาที่เปน Mailing List Server สามารถจัดการ Mailing 
List โดยมีการบริหารท่ีงายและอัตโนมัติ ผูบริหาร Mailing List สามารถส่ังการตางๆ ผานทาง E-
mail ไมจําเปนตอง Telnet เขามาแตอยางใด สามารถสราง Mailing List แบบเฉพาะผูท่ีเปน
สมาชิกใน Mailing List เทานั้นท่ีสามารถสง Mail ภายใน List นี้ได หรือการสงทุกอยางจะตอง 
Approve จากผูบริหาร Mailing List กอนเทานั้นก็ได นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ อีก
มากมาย ในบทน้ีจะกลาวถึงการติดตั้ง และใชงาน Majordomo 

«‘∏’°“√µ‘¥µ—Èß 
1. ดาวนโหลด Majordomo ไดจาก http://www.greatcircle.com/majordomo/ จะไดไฟล 

majordomo-VERSION.tar.gz VERSION เปนเลขเวอรชันในขณะนั้น สามารถติดตั้งโดยใชคําสั่ง
ดังนี้ 

#gzip -cd majordomo-VERSION.tar.gz | tar xvf - 

2. สรางบัญชีผูใช majordom ใหมี Group เปน Daemon, home directory เปน 
/usr/local/etc/majordom, Shell เปน /bin/echo สังเกตชื่อบัญชี ไมมีตัว o สุดทาย เน่ืองจากชื่อ
บัญชียาวไดมากท่ีสุดเพียง 8 ตัว ใน Linux-SIS 3.0 จะมีบัญชีผูใช majordom ท่ีมี UID 65530 
และ GID 65530 

3. กําหนดคาใน Makefile ใหถูกตอง 
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PERL = /usr/bin/perl              # กําหนดไดเรกทอรีของ perl ใหถูกตอง 
W_HOME = /usr/local/etc/majordom  # กําหนด home ของ majordomo ตามตองการ 
W_USER = 65530                    # กําหนด user id ของ majordomo ตามขอ 2 
W_GROUP = 65530                   # กําหนด group id ของ majordomo ตามขอ 2 

4. compile และติดตั้งโปรแกรมลงที่ /usr/local/etc/majordom 

#make install 

#make install-wrapper 

5. ทดสอบวา Configuration ถูกตองหรือไม 

#cd /usr/local/etc/majordom 

#./wrapper config-test 

หมายเหตุ กอนการใชงาน Majordomo จะตองมีการติดตั้ง sendmail และ perl เน่ืองจาก 
Majordomo เปน Script ภาษา Perl และใช sendmail ในการจัดการเร่ืองการรับสง E-mail 

«‘∏’°“√„™Èß“π 
1. กําหนดคาในไฟล /usr/local/etc/majordom/majordomo.cf ใหถูกตอง ซ่ึงคา default ท่ี

ใหมาสวนใหญก็ดีอยูแลว แตอาจตองแกไขคาเหลานี้ 

$whereami = "hostname";   #บอกช่ือเครื่องใหถูกตอง 
$whoami = "Majordomo\@$whereami"; 
$whoami_owner = "Majordomo-Owner\@$whereami"; 

if ( defined $ENV{"HOME"}) { 

     $homedir = $ENV{"HOME"}; 
} else { 

     $homedir = "/usr/local/etc/majordom"; #บอกช่ือ home ของ majordomo ใหถูกตอง 
} 
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2. สราง alias สําหรับ Majordomo ในไฟล /etc/aliases เพื่อสามารถอางอิงชื่อ major 
domo@hostname 

majordomo:      "|/usr/local/etc/majordom/wrapper majordomo" 
majordomo-owner:        owner-majordomo 

owner-majordomo:        root  #บอกช่ือผูควบคุมซ่ึงจะเปนคนอื่นท่ีไมใช root ก็ได 

3. สราง Mailing List 

• สรางไฟล ตามชื่อ list พรอมทั้งเปล่ียนเปน mode เปน 644 

# cd /usr/local/etc/majordom/lists #เขาไปในไดเรกทอรีของ majordomo 
# su majordom   #ใชคําสั่ง su เพื่อเปน majordomo_user  
~$touch <list-name>   #สรางไฟล <list-name> เพื่อเก็บรายช่ือของสมาชิก 
~$chmod 644 <list-name>  

• สรางไฟล ชื่อ <list-name>.info เพ่ือบอกรายละเอียดของ List นี้ (อาจมีหรือไมมีก็
ได) 

• กําหนดชื่อ List ในไฟล /etc/aliases เชน ถาตองการสราง List ชื่อวา sample 
สามารถกําหนดไดดังนี้ 

sample: "|/usr/local/etc/majordom/wrapper resend -l sample -h hostname 

sample-outgoing" 
sample-outgoing:        :include:/usr/local/etc/majordom/lists/sample, 

"|/usr/local/etc/majordom/wrapper archive2.pl -a -m -f 

/usr/local/etc/majordom/lists/sample" 
sample-owner:   owner-sample 

owner-sample:   root 

owner-sample-outgoing:  owner-sample 
sample-request: "|/usr/local/etc/majordom/wrapper request-answer sample" 

sample-approval:        owner-sample 
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4. แตละ list จะตองมีไฟล Configuration ของตัวเอง เพ่ือควบคุม policy ตางๆ ใชคําสั่ง
ดังนี้ เพ่ือสรางไฟล <list-name>.cf 

~$echo lists | mail -v majordomo 

5. การใชงาน Majordomo ผูใชสามารถใชงานผานการสง email มายัง majordomo 
@hostname ซึ่งคําสั่งเหลานี้จะตองพิมพในสวนของ Body ไมใชในสวนของ Subject 
สรุปคําสั่งที่ใชงานไดดังนี้ 

subscribe <list> [<address>] 

สมัครเขาเปนสมาชิกของ list น้ัน 
unsubscribe <list> [<address>] 

 ยกเลิกการเปนสมาชิกของ list น้ัน 
which [<address>] 
 แสดงวา address น้ีอยูใน list ใดบาง 
who <list> 

 แสดงรายชื่อสมาชิกภายใน list 
info <list> 

 แสดงรายละเอียดท่ีใสไวใน <list-name>.info 
lists 
 แสดงรายชื่อ lists ท่ีอยูใน Majordomo server 
help 

 แสดงการใชงานคําสั่งตางๆ 

 √ÿª«‘∏’°“√„™Èß“π 
1. สราง alias ของ majordomo ในไฟล /etc/aliases 

2. สรางไฟลตางๆ ตามชื่อ list ในไดเรกทอรี ~majordom /lists 
3. สรางไฟล Configuration ของแตละ list กําหนดเงื่อนไขตางๆ ของแตละ list ไดที่นี ่
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4. ทดสอบโดยการ subscribe <list-name> และตรวจสอบวามีชื่อในไฟล ~majordomo_ 
home/lists/<list-name> หรือไม 

5. ทดสอบการสง email ไปท่ี <list-name>@hostname วาสมาชิกไดรับ email หรือไม 

ª—≠À“·≈–«‘∏’·°È‰¢ 
1. เมื่อ subscribe ไปแลวไดรับ mail ตอบกลับมาดังนี้ ตองตรวจสอบเร่ือง permission 

ของไฟล majordomo_home/lists/<list-name> วามี owner และ group ตรงตามกําหนดไวใน 
ข้ันตอนการติดตั้งหรือไม 

>>>>    auth 65e2d578 subscribe sample phen@nectec.or.th 

>>> Sorry, an error has occurred while processing your request 

>>> The caretaker of Majordomo ( Majordomo-Owner@openmind.nectec.or.th ) 

has been  
notified 

>>> of the problem. 

2. วิธีตรวจสอบขอผิดพลาดตางๆ สามารถดูไดจากไฟล ~majordomo_home/Log 

 ”À√—∫ºŸÈ„™È Linux-SIS 3.0 
Linux-SIS เวอรชัน 3.0 จะมีการติดตั้ง Majordomo มาใหเรียบรอยแลว โดย Source 

Code อยูที่ /usr/local/src ตัวโปรแกรมอยูที่ /usr/local/etc/majordom  

·À≈Ëß¢ÈÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ 
1. Majordomo Page, http://www.inf.utfsm.cl:80/~marcos/majordomo/ 

2. Majordomo List Owner’s Guide, http://amelia.db.erau.edu/~andrew/majordomo 
/majordomo.admin.html 

3. Great Circle Associates, http://www.greatcircle.com/majordomo/ 

4. Majordomo FAQ, http://www.greatcircle.com/majordomo/FAQ.html 



216   สรางอินเทอรเน็ตเซิรฟเวอรดวย Linux  

 
 
 
 
 

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) Server ทําหนาที่เปน Server 
ท่ีใหบริการตรวจสอบความถูกตองของชื่อบัญชี และรหัสผานของผูใชใหกับ RADIUS Client ซึ่ง
ก็มักเปนอุปกรณ Terminal Server ที่ตอกับสายโทรศัพทและโมเด็ม เพื่อใหผูใชเชื่อมตอเขาสู
เครือขายอินเทอรเน็ต โดยในหัวขอนี้จะกลาวถึงความเปนมา หลักการทํางาน วิธีการติดตั้ง และ
แนะนําแหลงขอมูลเพ่ิมเติม 

§«“¡‡ªÁπ¡“ 
ในการใหบริการอินเทอรเน็ตในอดีต หนวยงานมักมีเคร่ือง Unix Server ที่ทําหนาท่ี

ใหบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส และ/หรือ telnet ซึ่งผูใชแตละคนก็จะมีชื่อบัญชี และรหัสผานอยู
บนเคร่ืองนี้ ถาผูใชตองการใชงานจากที่บาน ก็ตองมีอุปกรณ Terminal Server ตอเขากับ
สายโทรศัพทและโมเด็ม ใหผูใชโทรเขามา ซ่ึงเมื่อผูใชโทรเขามาก็มักตอง telnet ไปยังเคร่ือง Unix 
Server นั้น และเรียกใชโปรแกรม เชน slirp เปนตน  

การใช slirp นั้น เปนเพียงการจําลองการใชงานอินเทอรเน็ตเทานั้น ผูใชจากที่บานจะไมได
รับ IP ไปจริง เพียงแตจําลองใช IP ของเคร่ือง Unix Server มีผลทําใหการใช Application ทําได
ไมครบทุกอยาง และ slirp ยังทําให Unix Server ทํางานหนักข้ึนดวย จึงมีการใชวิธีการใหมท่ี
เรียกวา True-IP หรือ True-PPP ซึ่งกรณีนี้ ผูใชท่ีทําการโทรเขาจะไดรับ IP จริงๆ 1 ip ตอ  
1 ผูใชเลย ซึ่งวิธีน้ีผูใชสามารถใช Application ไดทุกอยางเสมือนกับวาเปนเคร่ืองหนึ่งบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต ไมจําเปนตอง telnet มายังเคร่ือง Unix Server อีกตอไป แตก็จะมีปญหาวาจะ
ตรวจสอบรหัสผานของผูใชไดอยางไร  วิธีหนึ่งก็คือ ตองมีบัญชีผูใชอีกชุดหนึ่งอยูบนอุปกรณ 
Terminal Server เมื่อผูใชโทรเขามาก็จะพบ Login และ Password Prompt ของ Terminal 
Server เลย ซึ่งก็เปนวิธีที่ใชงานได แตจะมีขอเสียคือ จะตองดูแลฐานขอมูลรหัสผาน 2 ที่ (บน 
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Terminal Server และบน Unix Server) และผูใชจะตองจํารหัสผานท้ัง 2 ตัว เปนการซ้ําซอนและ
ยุงยากตอการบริหารระบบ จึงมีการเปลี่ยนมาใชโปรโตคอล RADIUS แทน โดยใหมีฐานขอมูลอยู
ท่ีเดียวคือท่ี Unix Server และให Unix Server นั้นทําตัวเปน RADIUS Server ดวย สวน 
Terminal Server ก็จะทําหนาท่ีเปน RADIUS Client เมื่อไดรับขอมูลชื่อบัญชีและรหัสผานจาก
ผูใชที่โทรเขามาแลวจะมีการสงไปถาม RADIUS Server วาถูกไหม ถาถูกก็จะยอมใหเขาใชงาน
ได 

ขอความที่ตอบกลับจาก RADIUS Server นอกจากจะบอกวารหัสผานถูกหรือไมแลว (โดย
อาจเทียบกับ Unix Passwd Database หรือระบุใน RADIUS Server Configuration File ก็ได) 
อาจจะมีการกําหนดคาอื่นๆ เชน ใหใชระยะเวลานานเทาไหร (Session-Timeout) ถาปลอยใหวาง
ไมใชงานเกินเทาไหรใหตัดสาย (Idle-Timeout) เปนตน และยังสามารถจัดการดาน Accounting 
บันทึกระยะเวลาการใชงาน ปริมาณขอมูลที่ใชไปของผูใชแตละคน 

โปรโตคอล RADIUS พัฒนาขึ้นโดย Livingston Enterprises (ปจจุบันรวมกับบริษัท 
Lucent Technology) ซอฟตแวรท่ีทําหนาที่ RADIUS Server มีมากมาย เชน ของ Livingston 
เอง Merit เปนตน ในท่ีนี้จะกลาวถึง Livingston RADIUS เนื่องจากเปนตัวดั้งเดิมที่ใชกันแพรหลาย 
และเปนรากฐานในการพัฒนาของตัวอื่นๆ  

«‘∏’°“√µ‘¥µ—Èß 
 ทําการดาวนโหลดโปรแกรม Livingston RADIUS (ควรใชเวอรชันไมตํ่ากวา 1.16.1) ที่  

 ftp://ftp.livingston.com/pub/le/radius/radius-1.16.1.tar.Z หรือ 
 http://isis.livingston.com:80/forms/one-click-dnload.cgi 

 ใหทําการแตกไฟลออกโดยทําตามขั้นตอนดังนี้ 

#gzip –cd radius-1.16.1.tar.Z | tar xvf - 

ซ่ึงจะไดเปน 1 ไฟล และ 2 ไดเรกทอรีดังนี้ 

1. ไฟลชื่อ INSTALL บอกวิธีการคราวๆ ในการติดตั้ง 

2. ไดเรกทอรีชื่อ src จะเก็บโปรแกรมทั้งหมดไว 
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3. ไดเรกทอรีชื่อ raddb (RADIUS database) เก็บขอมูลที่ใชกับเซิรฟเวอร RADIUS ซึ่ง
จะอธิบายตอไป  

กรณีที่ตองการเปลี่ยน PATH ที่ใชเก็บฐานขอมูล (/etc/raddb) และขอมูล Account (/usr 
/adm/radacct) ของ RADIUS ใหแตกตางไปจากคา Default ใหทําตามขั้นตอนดังนี้ 

• เขาไปยังไดเรกทอรี src จากนั้นใหทําการแกไขไฟลชื่อ radius.h ในสวน 

/* Default Database File Names */ 
#define RADIUS_DIR              "/usr/local/etc/raddb" 

#define RADACCT_DIR             "/var/adm/radacct" 

โดยเปลี่ยนเปน PATH ใหมตามที่ตองการ และใหทําการสรางไดเรกทอรีนั้นๆ ในฐานะ root 
ข้ึนมาดังนี้ 

#mkdir  /usr/local/etc/raddb  /var/adm/radacct 

#chmod 700  /usr/local/etc/raddb  /var/adm/radacct 

• ให cd เขาไปในไดเรกทอรี src เพ่ือเตรียมทําการติดตั้งโปรแกรม  

• ถาระบบของทานมีการใช Shadow Password ใหทานแกไขไฟลชื่อ Makefile โดยลบ
ขอความ “-DNOSHADOW” ในบรรทัดท่ีขึ้นตนดวย “CFLAGS=” ออก 

• ใชคําส่ัง make จะไดไฟล radiusd (Radius Server) 

#make 

• ทําการคัดลอกไฟลตางๆ ในไดเรกทอรีชื่อ raddb ที่ไดจาก Livingston Radius ที่
เราแตกออกมาในตอนแรก ไปใสไวใน /usr/local/etc/raddb  ซึ่งเมื่อเสร็จแลว ภายใน 
/usr/local/etc/raddb ควรจะมีไฟลเหลานี้ (กรณีมีไฟลที่มีนามสกุลเปน .example เชน 
clients.example ก็ใหทําสําเนามาเปนชื่อ client เฉยๆ) 

1. ไฟลชื่อ dictionary ไมจําเปนตองแกไขอะไร 
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2. ไฟลชื่อ clients หนาที่ของไฟลนี้เปนตัวระบุวาจะอนุญาตให Terminal Server ตัว
ใดบางที่สามารถใชบริการ RADIUS Server ของเคร่ืองเราได โดยจะมีการใส 
คารหัสผานอยูดวยในไฟลนี้  สําหรับการตั้งคาที่ Terminal Server ก็ใหระบุวา 
RADIUS Server อยูที่เคร่ืองนี้ และตองใชรหัสผานตามที่ระบุไวในไฟลนี้  ถาตัว 
Terminal server ต้ังรหัสนี้ไมตรงกันก็จะไมสามารถใชบริการ RADIUS Server 
จากเคร่ืองของเราได ตัวอยางของไฟล Client ดังนี้ 

#Terminal Sever Name  Key 
#------------------------------ 

111.22.33.44  password1 

111.22.33.45  password2 

3. ไฟลชื่อ users ไฟลนี้จะเปนฐานขอมูลผูใชหลักของ RADIUS Server จะระบุวามี
บัญชีผูใชใดบาง มีการตรวจสอบรหัสผานแบบใด และถาไดรับอนุญาตแลวจะไดรับ
สิทธิในการใชงานอยางไร  ตัวอยางเน้ือหาสําหรับผูใชชื่อ pop มีดังนี้ 

pop Password="UNIX", NAS-IP-Address = "111.222.33.45" 

 Service-Type = Framed-User, 
 Framed-Protocal = PPP, 

 Filter-Id = "101.in", 

 Session-Timeout = 10800, 

 Idle-Timeout = 600 

• Username จะสามารถรองรับตัวอักษรไดมากถึง 63 ตัว ซึ่งตองไมมีชองวางรวมอยู
ดวย (กรณีนี้เปน pop) 

• Check Items จะเปนสวนที่ใชในการตรวจสอบวาจะอนุญาตใหเขาใชงานหรือไม ใน
ตัวอยางน้ีคือ สวน Password="UNIX", NAS-IP-Address = "111. 222.33.45"   

 สวนของ password สามารถกําหนดได 2 แบบคือ 

1. ชนิดแบบ Local แบบนี้สามารถทําไดโดยตั้งคาลงไปไดเลย เชน pop 
Password= ”woeu09{}” 
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2. ชนิดแบบ System แบบนี้จะเปนการระบุวาใหทําการตรวจสอบกับฐานขอมูล Unix 
Password เชน pop  Password="UNIX"  กรณีน้ีถาผูใชนั้นๆ ไมมีบัญชีอยูบน
เคร่ือง Unix Server การตรวจสอบรหัสผานจะไมสําเร็จ 

 นอกเหนือจากรหัสผานที่จะตองถูกแลว ยังสามารถบังคับคาดังตอไปนี้ไดอีกดวย 

• NAS-IP-Address กรณีท่ี RADIUS Server เคร่ืองเดียว ใหบริการกับ Terminal 
Server หลายตัว เราสามารถกําหนด IP Address ของ Terminal Server (บางที
เรียก NAS, Network Access Server) เพ่ือจํากัดวาผูใชตองโทรเขาไปยัง Terminal 
Server ตัวที่ระบุเทานั้น 

• NAS-Port ระบุพอรตของ Terminal Server ที่จะอนุญาตใหผูใชโทรเขาได (กรณีท่ี 
Terminal Server หลาย Port และเราตองการใหผูใชคนนี้โทรเขาไดเฉพาะ Port นี้)  

• NAS-Port-Type ระบุชนิดของพอรต ซ่ึงจะสามารถระบุไดเปน: Async, Sync, ISDN, 
ISDN-V120 หรือ ISDN-V110  การระบุนี้ตองแนใจวาตัว Terminal Server 
สามารถรองรับการใชงานพวกน้ีไดดวย 

• Reply Items เปนสวนที่บอกวาเมื่ออนุญาตใหเขาใชงานแลว จะมีสิทธิอยางไร จาก
ตัวอยางดานบนจะหมายถึงในสวนของ 

Service-Type = Framed-User, 

Framed-Protocal = PPP, 

Filter-Id = "101.in", 
Session-Timeout = 10800, 

Idle-Timeout = 600 

 Service-Type = Framed-User  ระบุวาใหใชการติดตอแบบ PPP หรือ SLIP  
(ไมใชแบบ Terminal Access ธรรมดา) 

 Framed-Protocal = PPP, ระบุวาใหติดตอเปนแบบ PPP 

 Filter-Id = "101.in", ระบุวาใหใชผาน Filter ที่ชื่อ 101.in กรณีที่เราตองการกรอง
ขอมูลบางอยาง เชน ปด Port 80 หามใชงาน WWW โดยไมผาน Proxy  ซึ่ง
รายละเอียดของ Filter 101.in นี้จะตองถูกติดตั้งไวที่ Terminal Server ดวย 
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 Session-Timeout = 10800,  ระบุระยะเวลาการใชงานในแตละคร้ังวา สามารถใช
งานไดคร้ังละกี่วินาที จากตัวอยางจะสามารถใชงานไดตอคร้ังคือ 10800 วินาที 
หรือ 3 ชม. นั่นเอง 

 Idle-Timeout = 600 ระบุระยะเวลาที่จะทําการตัดการเชื่อมตอ หากผูใชไมมีการ
สง-รับขอมูลกันเกินระยะเวลาที่กําหนด  จากตัวอยาง ถาไมไดทําการรับ-สงขอมูล
ใดๆ เกิน 600 วินาที จะถูกตัดการเชื่อมตอนั้นๆ โดยอัตโนมัติ 

หมายเหตุ คาบางคาจะตองตรวจสอบวา Terminal Server นั้นสนับสนุนดวยหรือไม เชน Terminal 
Server บางย่ีหอ ไมอนุญาตใหมีการกําหนด Idle-Timeout เปนตน 

จากตัวอยางที่ยกมา จะเห็นวาเราจะตองระบุถึง 6 บรรทัดสําหรับผูใชเพียงคนเดียว ถามี
หลายคนอาจจะทําใหไฟลยาว ยุงยาก แตเราสามารถกําหนดแบบ Default ได คือ ถาไมพบชื่อ
บัญชีผูใชนั้นๆ ในสวนของ Username ก็จะใชคา Default แทน ซึ่งสวนใหญมักจะใหคา Default 
อยูทายไฟล  ตัวอยางดังนี้ 

ott  Password=”UNIX” 

  Service-Type = Framed-User, 

  Framed-Protocol = PPP 
DEFAULT Password="UNIX", NAS-IP-Address = "111.222.33.45" 

  Service-Type = Framed-User, 

  Framed-Protocal = PPP, 

  Filter-Id = "101.in", 

  Session-Timeout = 10800, 

  Idle-Timeout = 600 

จากตัวอยาง เปนการระบุวา สําหรับผูใชทั่วไป จะตองโทรเขาไปยัง Terminal Server ท่ีมี 
IP Address 111.222.33.45 เทานั้น จะตองผานตัวกรอง 101.in มี Session-Timeout และ Idle-
Timeout ตามท่ีระบุ แตสําหรับ ผูใชบัญชี ott จะไมมีบังคับวาตองโทรเขาท่ี "111.222.33.45" ไม
ตองผานตัวกรองใดๆ และไมมี Session-Timeout หรือ Idle-Timeout 

• สรางไดเรกทอรี /var/adm/radacct (หรือที่อื่น ถาทานไดระบุไวในตอนตน) ไดเรกทอรี
น้ีจะใชเก็บบันทึกการติดตอระหวาง RADIUS Server และ Terminal Server (RADIUS 
Client) 
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• เพ่ิมบรรทัดตอไปนี้เขาไปใน /etc/services เพ่ือระบุพอรตที่ใชงาน 

radius          1645/udp        radiusd 

radacct         1646/udp 

• จากนั้นใหทานทําสําเนาไฟล radiusd ไปยัง /usr/local/etc (หรือท่ีอื่นๆ ตามตองการ) 
และใสขอความดังตัวอยางไวใน Startup Script ถาตองการให RADIUS Server ทํางาน
โดยอัตโนมัติทุกคร้ังที่เคร่ืองบูต 

echo "Starting RADIUS Server" 
/usr/local/etc/radiusd & 

สําหรับ Linux-SIS เวอรชัน 3.0 ใหแกในไฟล /etc/rc.d/rc.local เอาเคร่ืองหมาย "#" หนา
สองบรรทัดดังกลาวออก 

«‘∏’°“√„™Èß“π 
 การเรียกใช RADIUS Server สามารถทําไดโดยการเรียกโปรแกรม radiusd ดังนี้ 

# /usr/sbin/radiusd & 

การเรียกใชโปรแกรมสามารถตามดวยแฟล็กตางๆ เหลาน้ี 
 

แฟล็ก จุดประสงค 
-a ระบุพาทของไดเรกทอรี radacct ท่ีใชสําหรับการบันทึกการใชงาน 
-b สําหรับใชกับ DBM  
-d ระบุพาทของไดเรกทอรี raddb ใชสาํหรับการตั้งคาตางๆ ดังท่ีไดกลาว

มาแลวขางตน 
-l ระบุช่ือไฟลท่ีจะเก็บ log แทนไฟล syslog 
-s การเรียกโปรแกรม RADIUS แบบโหมด single-threaded ซ่ึงจะไมมีการ

แตก process ลูกออกมา เพ่ือท่ีจะตรวจสอบในการรองขอแตละคร้ังเอง 
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แฟล็ก จุดประสงค 
-v แสดงเวอรชันของโปรแกรม RADIUS  
-x โหมดของการตรวจสอบการทํางานของโปรแกรม (Debug mode) โดยจะ

แสดงคาท่ีสงมาใหดู ซ่ึงถาตองการใหคาท่ีสงมาเก็บอยูใน syslog สามารถ
ทําไดดวย -x -l syslog 

หลังจากทําการเรียก radiusd แลวลองดู Process ของระบบวามี daemon ของ RADIUS 
ทํางานอยูหรือไม (ใชคําส่ัง ps ax |grep radius) ที่ถูกตอง จะตองมีดวยกัน 2 ตัว คือตัวหนึ่ง
สําหรับใชในการติดตอเพ่ือขออนุญาต สวนอีกตัวหนึ่งจะใชในการติดตอเพ่ือทําการเก็บคาการใช
งาน เมื่อพบวามี Process ทํางานครบใหเร่ิมติดตั้งในข้ันตอไป 

 การตั้งคาที่ Terminal Server 

คําสั่งในการตั้งคาบน Terminal Server แตละตัวจะแตกตางกันขึ้นอยูกับวาเปนแบบและ
ย่ีหอใด แตจะสามารถสรุปงานหลักๆ ที่ตองทําดังน้ี 

1. ต้ังใหมีการ Authenticate โดยใช RADIUS Protocol และกําหนด RADIUS Server 
เปน IP Address ของเคร่ือง RADIUS Server ของทาน Port 1645 

2. ต้ังใหมีการสงคาการบันทึกการใชงาน (Accounting) มายัง RADIUS Server ของทาน
เชนกัน Port 1646 

3. ต้ังคารหัสผานใหตรงตามที่ไดต้ังไวในไฟล clients  

4. ติดตั้ง Filter กรณีที่มีการใชงาน Filter (เชน 101.in) 

¢ÈÕ¡Ÿ≈บันทึก°“√„™Èß“π¢Õß RADIUS (Accounting) 
ในไดเรกทอรี /var/adm/radacct จะมีบันทึกการใชงานแยกสําหรับแตละ Terminal Server 

โดยขอมูลที่บันทึกจะมีฟลดตางๆ สามารถยกตัวอยางที่สําคัญไดดังนี้ 

 Acct-Session-Id 

เหมือนกับ Serial Number ของรายการบันทึก, Acct-Session-Id หนึ่งๆ จะมีขอมูลได 2 
คร้ังเทานั้นคือ คร้ังท่ีมี Acct-Status-Type เปน Start และ Stop 
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 Acct-Status-Type 

คาที่เปนไปไดมีอยู 2 ตัว คือ Start และ Stop  โดย log ของ Start จะถูกสรางเมื่อการ
เชื่อมตอสําเร็จ (ผูใชโทรเขามา ปอนรหัสผาน มีเง่ือนไขตาม Check item ตางๆ ถูกตอง) และ log 
ของ Stop จะถูกสรางเมื่อการเชื่อมตอยุติลง (เมื่อผูใชยกเลิกการเชื่อมตอ, สายหลุด หรือสาเหตุ
อ่ืนๆ) 

 Acct-Session-Time 

คานี้จะบอกถึงชวงเวลาที่ใชในการเชื่อมตอของผูใช โดยจะบอกในหนวยวินาที  ขอมูลนี้จะ
มีเฉพาะใน log ของ Stop เทานั้น 

• Acct-Delay-Time 

คานี้เปนคาท่ีบอกเวลา (วินาที) ที่ผานไปเมื่อเร่ิมนับตั้งแตเหตุการณที่เกิดข้ึน จนถึงเวลาท่ี 
RADIUS Client สามารถที่จะทําการสง log นั้นๆ มายัง RADIUS Server ไดสําเร็จ ซึ่งก็คือคาท่ี 
Delay ไปนั่นเอง มีประโยชนในกรณีท่ีเสนทางระหวาง RADIUS Server และ Client ถูกตัดขาด
ชวงระยะเวลาหนึ่งๆ ตัว Client ก็จะบวกเวลา Downtime ใสเขาไปในสวนนี้ ซึ่งเมื่อเอาไปหักออก
จาก Acct-Session-Time ก็จะทราบเวลาที่ผูใชใชจริง (สําคัญมากในการคิดเงินตามเวลาที่ใชของ 
ISP) 

 NAS-Port-Type 

คานี้บอกชนิดของพอรตที่ใชในการเชื่อมตอ  ซึ่งคาท่ีเปนไดมีดังนี้: Async, Sync, ISDN, 
ISDN-V120, และ ISDN-V110 

 Acct-Input-Octets และ Acct-Output-Octets 

Acct-Input-Octets จะบอกถึงปริมาณขอมูลที่ผูใชรับจาก Terminal Server โดยหนวยเปน
ไบต และ Acct-Output-Octets จะบอกถึงปริมาณขอมูลท่ีผูใชสงให Terminal Server หนวยเปน
ไบตเชนเดียวกัน ใชสําหรับการคิดเงินตามปริมาณขอมูลที่ใชงานจริง  

 Timestamp 

คาในสวนนี้เปนคาเวลาท่ีเกิดการบันทึกข้ึน โดยคิดเวลานับเปนวินาทีต้ังแต เที่ยงคืนวันท่ี 
1 มกราคม ป ค.ศ. 1970  
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 Acct-Terminate-Cause 

คาน้ีบอกถึงสาเหตุของการยกเลิกการเชื่อมตอ คาในสวนนี้จะปรากฏเฉพาะในสวนของ 
Stop เทานั้น ซึ่งคาเปนไดดังนี้ 

 
สาเหตุการยกเลิกการเชื่อมตอ ความหมาย 
Admin-Reset พอรตถูกเคลียรโดย Administrator ของ Terminal Server 
Host-Request Host ของผูใชเกิดการ crash หรือ ไมสามารถเขาติดตอไดอีกตอไป 
Idle-Timeout ไมมีการสง-รับขอมูลเกินระยะเวลาที่กําหนด 
Lost-Carrier เกิดการตัดการเชื่อมตอเนื่องจากมีสัญญาณรบกวนมาก หรือทางผูใชมี

การยกหูโทรศัพท 
Port-Error เกิดการเคลียรท่ีพอรตเนื่องจากมีการ interrupt ท่ีมากเกินไป 
Session-Timeout หมดเวลาการใชงานตามที่ถูกกําหนดไว 
User-Error ผูใชติดตั้งคาในการเชื่อมตอไมถูกตอง 
User-Request ผูใชทําการรองขอเพื่อยกเลิกการเชื่อมตอเอง 

°“√µ√«® Õ∫°“√∑”ß“π¢Õß RADIUS Server 
หลังจากท่ีไดทําการติดตั้ง RADIUS Server แลว ทานสามารถที่จะทําการทดสอบวา 

RADIUS Server ทํางานถูกตองหรือไม  วิธีที่งายที่สุด ก็คือลองโทรเขาที่ Terminal Server นั้นๆ 
และดูวาสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดสําเร็จไหม แตวิธีนี้อาจเปลืองคาโทรศัพท ทานสามารถใช
โปรแกรมจําลองการทํางานของ Terminal Server ชวยในการทดสอบแทนได ชื่อ RADPWTST 
(RADIUS Password Test) ซึ่งจะมากับ RADIUS Server อีกย่ีหอหนึ่งชื่อ Merit มีข้ันตอนการ
ติดตั้งและใชงานดังนี้ 

• ดาวนโหลดโปรแกรม “radius.3.6B.basic.tar.Z” (หรือเวอรชันอื่นในขณะนั้น) จาก 
http://www.merit.edu/radius/releases/ หรือ ftp://ftp.merit.edu/radius/releases/ 

• ข้ันตอไปใหทําการแตกและขยายไฟลออกโดย 

# tar xzvf radius.3.6B.basic.tar.Z 
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• จากนั้นทําการคอมไพลโปรแกรมโดย 

# make  util-install 

เขาไปยังไดเรกทอรีชื่อ “src” จะมีไฟลที่ไดจากการคอมไพลออกมาหลายไฟล แตที่เราจะ
ใชชื่อไฟล “radpwtst” 

ตัวอยางการใชงานโปรแกรม radpwtst สําหรับทดสอบ RADIUS Server 

# radpwtst -I “200.200.222.3” -d "/usr/local/etc/raddb" -s  "localhost"  

-w  "kg23##LE" -x  pok 

จากตัวอยางดานบน เปนการทดสอบบัญชีชื่อ “pok” โดยมีรหัสผานคือ “kg23##LE” โดย
ระบุวาใหทําการตรวจสอบกับฐานขอมูลที่ไดเรกทอรี “/usr/local/etc/raddb” บน RADIUS Server 
localhost  โดยใหสมมติวา ผูใชคนน้ีโทรเขาไปที่ Terminal Server ท่ีมี IP Address 200. 
200.222.3  

สําหรับ Option -x จะเปนการบอกใหแจงใหเราทราบดวยวาทาง RADIUS Server ตอบ
กลับคาอะไรมาใหทาง Terminal Server บาง 

ถาไดผลที่มีลักษณะเชนน้ี ก็ขอแสดงความยินดีดวยครับ แสดงวา RADIUS Server 
สามารถใชงานไดดี 

# radpwtst  -I “200.200.222.3” -d  "/usr/local/lib/raddb"  -s  
"localhost"  -w  "kg23##LE"  -x  pok 

Merit AAA server Version 3.5.6 , licensed software 
Copyright (c) 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 by 

The Regents of the University of Michigan and Merit Network, Inc. 

vend_init: Assuming no Vendor Specific attributes defined 

vend_init: No vendors file found 

Received attribute/value pair(s): 

    Service-Type = Framed-User 

    Framed-Protocol = PPP 
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    Session-Timeout = 54000 
    Idle-Timeout = 2400 

'pok' authentication OK 

ขอมูลการใชงานเพ่ิมเติมสามารถดูโดย 

# radpwtst  -h 

 ”À√—∫ºŸÈ„™È Linux-SIS 3.0 
Linux-SIS เวอรชัน 3.0 จะมีการติดตั้ง Livingston RADIUS Server 1.16.1 มาให 

เรียบรอยแลว ใชไดเรกทอรี /usr/local/etc/raddb และ /var/adm/radacct Radiusd อยูที่ /usr 
/local/etc โปรแกรม radpwtst อยูท่ี /usr/local/bin Source Code อยูที่ /usr/local/src 

ถาจะใชงาน RADIUS Server ทุกคร้ังที่เคร่ืองบูต ใหแกในไฟล /etc/rc.d/rc.local ให
เรียกใชโปรแกรม radiusd 

·À≈Ëß¢ÈÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ 
1. http://www.livingston.com:80/marketing/products/radius.html 

2. http://www.merit.com/ 
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MySQL ทําหนาที่เปน Database Server สามารถทํางานไดทั้งบนระบบปฏิบัติการ Unix 
และ Windows NT ซึ่งมีลักษณะการทํางานแบบ Client/Server โดยในหัวขอนี้จะกลาวถึง วิธีการ
ติดตั้ง วิธีการใชงาน MySQL การเขียนโปรแกรมภาษา Perl ใหสามารถติดตอกับ MySQL การ
แกไขปญหา และแหลงขอมูลเพ่ิมเติม 

«‘∏’°“√µ‘¥µ—Èß 
การติดตั้ง MySQL จะมีสวน Server และ Client 

MySQL Server 
• ดาวนโหลดโปรแกรม MySQL ไดท่ี http://www.tcx.se/download.html มีทั้ง Source 

Code และ Binary 

• ติดตั้งโปรแกรม  

# gzip -cd mysql-VERSION.tar.gz | tar xvf - 

# cd mysql-VERSION 
# ./configure        (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม โดยใชคําสั่ง./configure --help) 
# make 

# make install 
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MySQL Client 
• ติดตั้ง API Module ที่ชวยในการเขียนโปรแกรมติดตอกับ MySQL ซ่ึงมี 2 Module  

คือ MySQL Module ซึ่งเปน Module ของ MySQL เอง และ DBI ซ่ึงเปน Module 
มาตรฐาน 

ติดตั้ง DBI  

#cd /mysql-source/perl/DBI 
#perl Makefile.PL 

#make 

#make install 

โดย /mysql-source/ เปนไดเรกทอรีท่ีไดจากการ unzip ไฟล mysql–version.tar.gz 

ติดตั้ง MySQL Module 

#cd /mysql-source/Mysql-modules 

#perl Makefile.PL 
#make 

#make install 

• ติดตั้ง Client โปรแกรมที่มาพรอมกับไฟล mysql-VERSION.tar.gz สามารถ copy มา
จากเคร่ือง Server ไดทันทีถาเคร่ือง Server กับ Client มีระบบปฏิบัติการเดียวกัน ซึ่ง
จะอยูท่ีไดเรกทอรี /mysql-source/bin เชน คําสั่ง mysql, mysqladmin, mysqlshow 
เปนตน 

§” —Ëß¢Õß MySQL 
• mysql เปนคําสั่งที่ใชเพ่ือติดตอกับ Server มีรูปแบบดังนี้ 

mysql [options] [database] 

มี options เชน 
-h [hostname]  ช่ือของ Database Server ท่ีจะติดตอดวย 
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-u [user]  ช่ือผูใช 
-p [password] รหัสผาน 

• mysqladmin เปนคําส่ังที่ผูควบคุมระบบใชในการดูแลสถานะของ Mysql 

mysqladmin [options] command 

มี options เชน 

-h [hostname]  ช่ือของ Database Server ท่ีจะติดตอดวย 
-u [user]  ช่ือผูใช 
-p [password] รหัสผาน 

สวน command มีดังนี้ 

create [database name]    สราง Database 
drop [database name]       ลบ Database 
processlist               แสดงขอมูลของ Process เชน Process Id, ช่ือผูใช, ชื่อ Database 
reload                    อานคา grant tables ใหม (จะกลาวในหัวขอตอไป) 
shutdown                   หยุดการทํางานของ Mysql 
version                    แสดง version ของ Mysql ท่ีทํางานอยู 

• mysqld เปน Daemon Process ซึ่งจะตองทํางานอยูตลอดเวลาที่ใชงาน การเรียกใชจะ
มี Script ที่ไปเรียกโปรแกรม mysqld ดังนี้ 

#mysql.server start 

ถาจะให MySQL ทํางานโดยอัตโนมัติ ตองใสบรรทัดขางบนนี้ใน Startup Script 

• mysqldump เปนคําส่ังที่ใชในการ backup ขอมูล ซึ่งขอมูลที่ dump ออกมาจะเปนไฟล
ของคําส่ัง SQL มาตรฐาน การใชงานคือ mysqldump [database_name] ตัวอยางเชน 
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#mysqldump testdb > testdb.txt 

ไฟล testdb.txt จะเก็บขอมูลของ Database ชื่อ testdb ในรูปแบบของคําส่ัง SQL ถา
ตองการใหขอมูลในไฟลนี้ import กลับเขาไปในฐานขอมูลเดิม ใชคําส่ังดังน้ี 

#cat testdb.txt | mysql testdb 

หรือถาตองการ copy ขอมูลทั้งหมดในฐานขอมูล testdb ไปไวใน ฐานขอมูล testdb2  

#mysqldump testdb | mysql testdb2 

• mysqlshow เปนคําสั่งที่ใชในการแสดงรายชื่อ Tables หรือชื่อ Fields 

mysqlshow [options] [database [table [field]]] 
# mysqlshow mysql db   

Database: mysql  Table: db  Rows: 2 
+--------+-----------+------+-----+---------+-------+ 

| Field  | Type      | Null | Key | Default | Extra | 

+--------+-----------+------+-----+---------+-------+ 
| Host   | char(60)  |      | PRI |         |       | 

| Db     | char(64)  |      | PRI |         |       | 

| User   | char(16)  |      | PRI |         |       | 

+--------+-----------+------+-----+---------+-------+ 

§” —Ëß¢Õß SQL 
• Data Type (ชนิดของขอมูล) ท่ี Mysql สนับสนุน 

INT [(length)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]        # 4 byte integer 

INTEGER [(length)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]    # 4 byte integer 
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TINYINT [(length)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]    # 1 byte integer 
SMALLINT [(length)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]   # 2 byte integer 

MEDIUMINT [(length)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]  # 3 byte integer 

BIGINT [(length)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]     # 8 byte integer 

REAL [(length,dec)]         # float  (4 bytes) 

FLOAT  [(length,dec)]       # float  (4 bytes) 
DOUBLE [(length,dec)]      # double (8 bytes) 

DECIMAL (length,dec)       # unpacked number 

CHAR(NUM)                   # Fixed with string (1 <= NUM <= 255) 

VARCHAR(NUM)                # Variable length string (1 <= NUM <= 255) 

TINYBLOB                    # Binary object with a maximum length of 255 

BLOB                        # Binary object with a maximum length of 
65535 

MEDIUMBLOB                  # Binary object with a maximum length of 

16777216 
LONGBLOB                    # Binary object with a maximum length of 2^32 

TIMESTAMP                   # Changes automatically on insert/update 

     # (YYMMDDHHMMSS) 

• CREATE DATABASE เปนคําส่ังท่ีใชสรางฐานขอมูลมีรูปแบบดังนี้ 

CREATE DATABASE database_name 

• DROP DATABASE เปนคําสั่งที่ใชลบฐานขอมูลมีรูปแบบดังนี้ 

DROP DATABASE database_name 

• CREATE TABLE เปนคําส่ังที่ใชสรางตารางมีรูปแบบดังนี้ 

CREATE TABLE table_name ( create_definition,... ) 

create_definition: 

      column_name type [NOT NULL] [DEFAULT default_value] [ PRIMARY KEY ] 

 or   column_name type [NULL] [DEFAULT default_value] [ PRIMARY KEY ] 

 or   PRIMARY KEY ( column_name,... ) 
 or   KEY ( column_name,...) 

 or   UNIQUE ( column_name,...) 
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ตัวอยางเชน ตองการสรางตารางที่ชื่อวา Customer มี field ชื่อ id เปนชนิด integer เปน 
primary key, name มีขนาด 30 ตัวอักษร และ address มีขนาด 60 ตัวอักษร 

CREATE TABLE Customer (id int primary key,name char(30),address 

char(60)); 

• DROP TABLE เปนคําสั่งที่ใชลบตารางมีรูปแบบดังนี้ 

DROP TABLE  table_name 

• DELETE TABLE เปนคําสั่งที่ใชลบขอมูลในตารางตามเง่ือนไขท่ีระบุ ซึ่งมีรูปแบบดังนี ้

DELETE FROM table_name WHERE where_definition 
where_definition: 

    where_expr 
or  where_expr [ AND | OR ] where_expr 

where_expr: 

    column_name [> | >= | = | <> | <= | < ]  
    column_name_or_constant 

or  column_name LIKE column_name_or_constant 

or  column_name IS NULL 

or  column_name IS NOT NULL 

or  ( where_definition ) 

• SELECT เปนคําส่ังในการแสดงขอมูล มีรูปแบบดังนี ้

SELECT [DISTINCT | ALL] select_expression,... [ FROM tables... [WHERE 
where_definition ] [GROUP BY column,...] [ 

ORDER BY column [ASC | DESC] ,..] HAVING full_where_definition [LIMIT 

number] [PROCEDURE procedure_name]] 

 

select_expression ท่ีประกอบไปดวยฟงกชันทางตรรกศาสตร และเครื่องหมายทางคณิตศาตร 
    +, -, Ъ, /         # เคร่ืองหมาย บวก ลบ คูณ หาร 
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    %                # เครื่องหมาย Modulo 
  |, &         # Bit functions. (48 bits in use) 

  - # Sign. 

  (,) # Parenthesis. 

  BETWEEN(A,B,C) # เทียบเทากับ (A >= B AND A <= C). 
  FIELD(N,a,b,c,d) # ใหคา a ถา N == 1, b ถา N == 2 a,b,c,d คือ strings. 
  IF(A,B,C) # If A is true (!= 0 and != NULL) then return B, 

else return C. 
  IFNULL(A,B) # If A is not null return A, else return B. 

  ISNULL(A) # Returns 1 if A is NULL else 0.  Same as '( A == 

NULL '). 

  NOT, ! # NOT,  returns TRUE (1) or FALSE (0). 
  OR, AND    # returns TRUE (1) or FALSE (0). 

  SIGN()         # Returns -1, 0 or 1 (sign of argument). 

  =, <>, <= ,<, >=,>    # returns TRUE (1) or FALSE (0). 
  expr LIKE expr      # returns TRUE (1) or FALSE (0). 

  expr NOT LIKE expr # returns TRUE (1) or FALSE (0). 

  expr REGEXP expr   # Check string against extended regular expr. 
  expr NOT REGEXP expr  # Check string against extended regular expr. 

 

select_expression ท่ีเปนฟงกชันทางคณิตศาสตร 
    ABS()                       

    BIT_COUNT()            

    CEILING() 
    EXP() 

    FLOOR()                  

    FORMAT(nr,NUM)      
    LOG() 

    LOG10() 

    MIN(),MAX()              
    MOD()  

    POW() 

    ROUND()  
    SQRT()  

select_expression ท่ีจัดการเกี่ยวกับ strings 
    CONCAT(field_name1,field_name2)        # เอา field_name1 มาตอกับ 
field_name2 
    LCASE()                   # เปล่ียนเปน lower case 
    LENGTH(field_name)            # ความยาวของ String 
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    STRCMP()                  # ใหคา 0 ถา string มีคาเทากัน 
    UCASE()                   # เปล่ียนเปน upper case 
select_expression อื่นๆ 
    CURDATE()             # เวลาปจจุบัน 
    DATABASE()            # ช่ือฐานขอมูล 
    PASSWORD()            # Encryt รหัสผาน 
    USER()                # ช่ือผูใช 

• SHOW เปนคําส่ังที่แสดงรายละเอียดของฐานขอมูล ตาราง และ fields 

SHOW DATABASES [LIKE word] 

SHOW TABLES [FROM database] [LIKE word] 

SHOW FIELDS FROM table [FROM database] [LIKE word] 

• INSERT เปนคําส่ังเพ่ิมขอมูลเขาไปในตาราง มีรูปแบบดังน้ี 

INSERT INTO table [ (column_name,...) ] VALUES (expression,...) 

• UPDATE เปนคําสั่งแกไขขอมูล มีรูปแบบดังน้ี 

UPDATE table SET column=expression,... WHERE where_definition 
where_definition: 

    where_expr or  where_expr [ AND | OR ] where_expr 

where_expr: 
    column_name [> | >= | = | <> | <= | < ] 

    column_name_or_constant 

or  column_name LIKE column_name_or_constant 
or  column_name IS NULL 

or  column_name IS NOT NULL 

or  ( where_definition ) 
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°“√µ‘¥µ—Èß MySQL Grant Tables 
Grant Tables คือ ตารางท่ีเก็บขอมูลในการกําหนดสิทธิการใชงานฐานขอมูลของผูใช เพ่ือ

เหตุผลทางดานความปลอดภัย ซึ่งตองรันคําส่ังเพ่ือสรางฐานขอมูลเหลานี้ 

scripts/mysql_install_db 

เมื่อคําสั่งทํางานเรียบรอยจะไดฐานขอมูลที่ชื่อวา mysql ภายในฐานขอมูลจะประกอบดวย
ตาราง user, db และ host สวนคาเร่ิมตนที่กําหนดมาใหมีดังนี้ 

1. ฐานขอมูลท่ีชื่อวา test หรือนําหนาดวย test_ จะอนุญาตใหทุกคนสามารถใชได 

2. root เปน superuser มีสิทธิในการทําอะไรไดทุกอยาง ซึ่งยังไมไดกําหนดรหัสผาน  
ดังนั้นควรกําหนดรหัสผานใหกับ root เปนสิ่งแรก 

#mysql mysql 
mysql> UPDATE user SET Password=PASSWORD(‘root_password’) WHERE 

user=’root’; 

บอกให MySQL Server อานคา grant tables ใหม เพ่ือใหคาที่กําหนดใหมสามารถใชงาน
ได  

#mysqladmin reload  

หลังจากมีการกําหนดรหัสผานใหกับ root แลว การติดตอกับฐานขอมูล mysql และการใช
คําสั่ง mysqladmin จะตองเพ่ิม option –p เขาไปดวย เชน mysql –p mysql 

À≈—°°“√∑”ß“π¢Õß Grant Tables 
ขอมูลที่ใชเก็บรายละเอียดของสิทธิในการใชงานของผูใช คือ ตาราง user, db และ host 

ซ่ึงอยูในฐานขอมูลที่ชื่อวา mysql MySQL Server จะอานคาเหลานี้ขณะเมื่อเร่ิม start up หรือ
อานคาเหลานี้ใหมเมื่อใชคําสั่ง mysqladmin reload แสดงวาหลังการเปล่ียนใดๆ ในฐานขอมูลจะ
ไมมีผลจนกวาจะสั่งให MySQL มาอานคาเหลานี้ใหม การกําหนดสิทธิจะมีลักษณะตามแตละฟลด 
ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 

Privilege Column (fields) Context 
select Select_priv tables 
insert  Insert_priv tables 
update Update_priv tables 
delete Delete_priv tables 
create Create_priv databases, tables or indexes 
drop Drop_priv databases or tables 
reload Reload_priv server administration 
shutdown Shutdown_priv server administration 
process Process_priv server administration 
file File_priv file access on server 

select, insert, update และ delete เปนการอนุญาตในการเลือกดู เพ่ิม เปล่ียนแปลง และ 
ลบ ขอมูลในฐานขอมูล ตามลําดับ 

create เปนการอนุญาตในการสรางตารางหรือฐานขอมูล 

drop เปนการอนุญาตในการลบตารางหรือฐานขอมูล ตางจากคําสั่ง delete ตรงท่ีคําสั่ง 
delete เปนการลบขอมูลในตารางเทานั้น โดยที่โครงสรางของตารางยังคงอยู สวนคําสั่ง drop เปน
การลบทั้งขอมูลและโครงสรางท้ังหมด 

reload, shutdown และ process เปนการอนุญาตในการควบคุมระบบโดยใชผานคําสั่ง 
mysqladmin ดังตาราง 

ตารางที่ 2 

Privilege คําสั่ง 
reload Reload, refresh, flush-hosts, flush-logs, flush-tables 
shutdown Shutdown 
process Processlist,kill 
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ข้ันตอนในการควบคุมการเขาถึงของผูใช เร่ิมแรกจะตรวจสอบที่ Scope fields (ตารางท่ี 
3) กอน ถาไดรับอนุญาต เมื่อผูใชมีการใชงาน MySQL ก็จะตรวจสอบไปตามสิทธิท่ีผูใชไดรับตาม 
Privilege fields (ตารางท่ี 3) ซึ่งแตละฟลดสามารถมีคาได ‘N’ (ไมอนุญาต) กับ ‘Y’ (อนุญาต) โดย
โครงสรางของ grant tables ประกอบไปดวยตาราง user, db และ host ดังนี้ 

ตารางที่ 3 

Table name User db host 
Host Host Host 
User Db Db 

Scope fields 

Password User  
Select_priv Select_priv Select_priv 
Insert_priv Insert_priv Insert_priv 
Update_priv Update_priv Update_priv 
Delete_priv Delete_priv Delete_priv 
Create_priv Create_priv Create_priv 
Drop_priv Drop_priv Drop_priv 
Reload_priv   
Shutdown_priv   
Process_priv   

Privilege fields 

File_priv   

หนาท่ีของตาราง user, db และ host 

• ตาราง user ใน Scope fields จะเปนการกําหนดชื่อผูใช รหัสผาน และชื่อ host 
MySQL จะตรวจสอบวาผูใชมีชื่อ รหัสผาน และชื่อ host ตรงตามที่ระบุไวหรือไม สวน 
Privilege fields เปนสิทธิที่ครอบคุมทั้งหมด (Global scope) หมายความวา ถากําหนด 
ให jon มี Privilege fields เปน ‘Y’ แตในตาราง db กําหนดเปน ‘N’ jon ก็ยังสามารถ
กระทําในส่ิงท่ีอนุญาตไวใน Privilege fields ของตาราง user ได ดังนั้นในตาราง user 
ควรจะกําหนดให Privilege fields ของผูใชใหเปน ‘N’ ทั้งหมดแลวคอยอนุญาตใน 
Privilege fields แตละฟลดของตาราง db 
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• ตาราง db จะระบุวาผูใชคนไหนสามารถใชฐานขอมูลใดไดจาก host ไหน ถามีคา 
เปน ‘%’ จะอนุญาตทุก host และถาตองการใหผูใชสามารถเขาถึงไดหลายๆ host ให
กําหนด field Host เปนชองวางแลวกําหนดชื่อ host เพ่ิมเติมไดที่ตาราง host 

• ตาราง host เปนสวนขยายของตาราง db เมื่อตองการใหผูใชสามารถเขาถึงไดหลาย 
host  

°“√°”Àπ¥ ‘∑∏‘°“√„™Èß“π∞“π¢ÈÕ¡Ÿ≈¢ÕßºŸÈ„™È 
ผูท่ีจะสามารถกําหนดสิทธิในการใชงานของผูใชไดควรเปนผูควบคุมระบบเทานั้น สามารถ

กําหนดไดโดยตองเขาไปยังฐานขอมูล mysql มีตัวอยางการกําหนดดังนี้ 

การเชื่อมตอกับฐานขอมูล mysql 

#mysql -u root mysql     
#mysql -u root -p mysql     # ในกรณีท่ีมีการกําหนดรหัสผานของ root 

• กําหนดให henry เปน superuser โดยตองเชื่อมตอจาก localhost และใชรหัสผานวา 
something เทานั้น 

mysql> INSERT INTO user VALUES('localhost','henry',PASSWORD('something'), 

                               'Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y'); 

• กําหนดให admin สามารถเชื่อมตอจากที่ไหนก็ไดและใชคําส่ัง mysqladmin reload, 
mysqladmin processlist ได   

mysql> INSERT INTO user 

VALUES('%','admin',’’,'N','N','N','N','N','N','Y','N','Y','N');     

• กําหนดให june สามารถเชื่อมตอจาก localhost และไมมีรหัสผาน แตไมไดรับการ
อนุญาตใน Privilege fields ดังนั้นจึงตองกําหนดเพ่ิมเติมในตาราง db ผูใชคนนี้จึง
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สามารถใชงานได  ถาไมไดกําหนดคาใหกับ Privileges fields มันจะถูกกําหนดใหเปน 
‘N’  

 
mysql> INSERT INTO user (host,user,password) 

VALUES('localhost','june',’’); 

• กําหนดให emily สามารถเชื่อมตอกับ MySQL Server จาก localhost และ cas–
siopeia.com สามารถเขาถึงฐานขอมูล branch จาก localhost เทานั้น และเขาถึง 
ฐานขอมูล customer จาก localhost และ cassiopiea.com 

mysql> INSERT INTO user (host,user,password) 

          VALUES('localhost','emily',PASSWORD('emily ka')); 

mysql> INSERT INTO user (host,user,password) 

          VALUES('cassiopiea.com','emily',PASSWORD('emily ka')); 
mysql> INSERT INTO db  

         (host,db,user,Select_priv,Insert_priv,Update_priv,Delete_priv, 

Create_priv,Drop_priv)  

VALUES ('localhost','branch','emily','Y','Y','Y','Y','Y','Y'); 

mysql> INSERT INTO db 

         (host,db,user,Select_priv,Insert_priv,Update_priv,Delete_priv, 
Create_priv,Drop_priv) 

         VALUES('%','customer','emily','Y','Y','Y','Y','Y','Y'); 

¢—ÈπµÕπ°“√ √È“ß∞“π¢ÈÕ¡Ÿ≈·≈–‡™◊ËÕ¡µËÕ°—∫ MySQL Server 
1. สรางฐานขอมูลและลบฐานขอมูลจะตองใชคําส่ัง mysqladmin  

# mysqladmin create database_name 

# mysqladmin drop database_name 

หรือใชคําสั่ง mysql เมื่อเขาสู promt mysql ใหใชคําสั่ง create หรือ drop ในการสรางหรือ
ลบฐานขอมูล 
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# mysql 
mysql> create database database_name 

mysal> drop database  database_name 

2. กําหนดสิทธิการใชงานฐานขอมูลของผูใช 

3. เมื่อฐานขอมูลถูกสรางเรียบรอยแลว ใหเชื่อมตอกับฐานขอมูล 

~>mysql [-h host_name] [-u user_name] [-pyour_pass] 
~>mysql -h localhost -u jon -pabcdef  # ระหวาง option -p กับรหัสผานจะไมมี
ชองวาง 

การใช option -p แลวตามดวยรหัสผานอาจไมปลอดภัย ควรใช option -p แลวไมตองใส
รหัสผาน จะมีขอความถามใหใสรหัสผานซึ่งไมสามารถมองเห็นรหัสผานได 

~>mysql -u user_name -p 

Enter password:  

ถาไมใส option –u MySQL จะตรวจสอบ user_name จาก user_name ของระบบ และ
เชนเดียวกัน ถาไมใส option –h  host_name ก็จะมีคาเปน localhost 

°“√‡¢’¬π‚ª√·°√¡¿“…“ Perl „ÀÈ “¡“√∂µ‘¥µËÕ°—∫ MySQL ‰¥È 
การเขียนโปรแกรมภาษา Perl ใหสามารถติดตอกับ MySQL จะสามารถทําไดโดยผานทาง 

API (Application Programming Interface) ซึ่งมี 2 วิธี คือการใช Module ของ MySQL หรือใช 
DBI (Database Interface) ท้ังสองวิธีจะมีฟงกชันการทํางานท่ีคลายกันแตมีรูปแบบการเขียนไม
เหมือนกัน การใช DBI จะเปนวิธีมาตรฐานท่ีสามารถติดตอกับฐานขอมูลชนิดใดก็ได หมายความ
วา ถาผูใชตองการจะเปล่ียนฐานขอมูลที่ใชจาก MySQL เปนอยางอื่น ผูใชก็แกเพียงตัวโปรแกรม
ภาษา Perl เพียงเล็กนอย โปรแกรมนั้นก็จะสามารถทํางานบนฐานขอมูลอ่ืนได สวน Module ของ 
MySQL จะใชไดเฉพาะฐานขอมูลท่ีเปน MySQL เทานั้น ในท่ีนี้จะกลาวถึงท้ัง 2 วิธี  
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ตามคําอธิบายจะมีการอางถึงตัวแปรซึ่งมีความหมายดังนี้ 

$dbh แทน Database Handle 
$sth แทน Statement Handle 
@arr แทน array ของขอมูล 
%hash แทน associative array 
$value แทน Return Value 

1. การใช Module ของ MySQL 

Connect เปนฟงกชันเพ่ือเชื่อมตอกับฐานขอมูล ถามีการกําหนด user, password ก็ตอง
ระบุไวดวย 

$dbh = Mysql->Connect; 
$dbh = Mysql->Connect($host); 

$dbh = Mysql->Connect($host,$database); 

$dbh = Mysql->Connect($host,$database,$user,$password); 

$dbh = Mysql->Connect($host,$database,$user,$password); 

SelectDB เปนฟงกชันในการเลือกฐานขอมูลที่ตองการ กอนการใชฟงกชัน SelectDB 
จะตองใชฟงกชัน Connect กอนทุกคร้ัง 

$dbh->SelectDB($database);  

ListFields เปนฟงกชันในการแสดงคุณสมบัติตางๆ ของฟลดในแตละตาราง 

$sth = $dbh->ListFields($table); 

หลังจากใชฟงกชัน ListFields แลวสามารถใชฟงกชันเหลานี้ในการแสดงขอมูลที่ตองการ 
ซ่ึงจะ return คาเปน array ตามลําดับของฟลด เชน ถาตาราง customer มีฟลด name และ 
address $arr[0] จะแทนฟลด name สวน $arr[1] จะแทนฟลด address 
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@arr = @{$sth_name >name};       ช่ือ field 
@arr = @{$sth >length};      ขนาดความยาว 
$value = $sth >numfields;   จํานวน fields 
@arr = @{$sth >is_num};     ใหคา 1 ถา fields นั้นเปน numerical 
@arr = @{$sth >is_blob};     ใหคา 1 ถา fields นั้นเปน blob 
@arr = @{$sth >is_not_null}; ใหคา 1 ถา fields นั้นเปน NOT NULL 

ListDBs เปนฟงกชันในการแสดงชื่อฐานขอมูลทั้งหมด return คาเปน array 

@arr = $dbh->ListDBs;  

ListTables เปนฟงกชันในการแสดงชื่อตารางในฐานขอมูล return คาเปน array 

@arr = $dbh->ListTables; 

Query เปนฟงกชันในการเรียกใชคําส่ัง SQL หลังจากที่ Query แลวจะตองใชคําสั่ง Fetch 
Row หรือ FetchHash ในการเขาถึงขอมูล 

$sth = $dbh->Query($sql_statement);  

ตัวอยางเชน 

$sth = $dbh->Query("SELECT * FROM customer WHERE name = ‘bob’") or die 
$Mysql::db_errstr; 

while(@record = $sth->FetchRow) { 

$name = $record[0]; $address = $record[1]; 

} 
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FetchCol เปนฟงกชันในการเขาถึงขอมูลตามคอลัมน สามารถระบุ colume ที่ตองการได 

@arr = $sth->FetchCol($col);  

ตัวอยาง ถามีขอมูลดังนี้ 

+-------+----------+ 

| name  | address  | 
+-------+----------+ 

| bob   | 123      | 

| pop   | 456      | 
+-------+----------+ 

@arr = $sth->FetchCol(0);   # $arr[0]=bob, $arr[1]=pop  

@arr = $sth->FetchCol(1);   # $arr[0]=123, $arr[1]=456  

FetchHash เปนฟงกชันในการเขาถึงขอมูลตามเรคอรดหรือแถว ใหคาเปนแบบ Asso–
siative array  

%hash = $sth->FetchHash; 

ตัวอยาง 

while(%hash = $sth->FetchHash) { 

print “Name $hash{‘name’}\n”; # name และ address เปนช่ือของ field 
print “Address $hash{‘address’}\n”; 

} 

FetchRow เปนฟงกชันในการเขาถึงขอมูลตามเรคอรดหรือแถว ใหคาเปน array หลังจาก
ใชฟงกชันนี้แลวตําแหนงของขอมูลจะชี้ไปที่เรคอรดถัดไป 

@arr = $sth->FetchRow; 



บทท่ี 28   การใชงานฐานขอมูลดวย MySQL   245 

ตัวอยาง 

while(@arr = $sth->FetchRow) { 

print “Name $arr[0]\n”;  

print “Address $arr[1]\n”; 

} 

DataSeek เปนฟงกชันในหาตําแหนงของขอมูล แถวแรกของขอมูลจะเร่ิมจาก 0  

$sth->DataSeek($row_number); 

ตัวอยางโปรแกรม 

#!/usr/bin/perl 
use Mysql; 

$host='localhost'; 

$DBname='Account'; 
$user='emily'; 

$password='test'; 

$table='Customer'; 
unless ($dbh = Mysql->Connect($host,$DBname,$user,$password)) { 

        die "Sorry, cann't connect Mysql"; } 

unless ($dbh->SelectDB($DBname)) { 
         die "Sorry, cann't connect database"; } 

$sth = $dbh->Query("select * from Customer"); 

while (@fields=$sth->FetchRow) 
{ 

     print "$fields[0]\n"; 

     print "$fields[1]\n"; 

} 

สรุปฟงกชันและการคาที่ Return 
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Function Returns 
Mysql->Connect $dbh 
$dbh->SelectDB $dbh 
$dbh->Query $sth 
$sth->FetchCol @arr 
$sth->FetchRow @arr 
$sth->FetchHash %hash 

2. การใช DBI 

connect เปนฟงกชันเพ่ือเชื่อมตอกับฐานขอมูล $data_source คือการบอกชนิดของ 
ฐานขอมูลและชื่อฐานขอมูลในการเชื่อมตอมีรูปแบบเปน DBI:driver_name การบอกชนิดของ 
ฐานขอมูลเพ่ือจะไดใช driver ใหถูกตองตามฐานขอมูลที่ใช เชน data_source ของ MySQL จะ
เปน DBI:mysql:$database 

connect($data_source, $username, $password) 

ตัวอยาง 
$dbh = DBI->connect("DBI:mysql:$database", $user, $password); 

$dbh = DBI->connect("DBI:mysql:$database:$hostname",$user, $password); 

$dbh = DBI->connect("DBI:mysql:$database:$hostname:$port",$user, 

$password); 

prepare  เปนฟงกชันในการเตรียมคําสั่ง SQL จะ return คา $sth เพ่ือใช execute คําสั่ง 
ในฟงกชัน execute 

$sth = $dbh->prepare($statement) or die "Can't prepare $statement: $dbh-

>errstr\n"; 

execute เปนฟงกชันที่สั่งใหคําสั่ง SQL ท่ีเตรียมจากฟงกชัน prepare ทํางาน ถาเปน 
คําสั่ง SQL ที่ไมใชคําส่ัง select (insert,delete,update) จะ return คาของจํานวนแถวที่มีผลในการ
ส่ัง (เชน ถาส่ัง delete แลวลบไปกี่แถวมันก็จะ return คานั้น) แตถาเปนคําส่ัง select จะตองใช
ฟงกชัน fetch ในการนําขอมูลที่ select ไดมาแสดง 
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$sth->execute; 

do เปนฟงกชันท่ีใชในการเตรียมคําสั่งและส่ังใหคําสั่งทํางาน (prepare+execute) สําหรับ
คําสั่ง SQL ที่ไมใชคําส่ัง select (insert,delete,update) จะ return คาของจํานวนแถวที่มีผลในการ
ส่ัง 

$dbh->do($statement); 

fetchrow_array เปนฟงกชันที่ดึงขอมูลหลังจากการ execute คําสั่ง select จะใหคาเปน 
array ของขอมูล 

while(@row = $sth->fetchrow_array) { 
             print "row[0]\t $row[1]\n"; 

     } 

fetchrow_arrayref เปนฟงกชันที่ดึงขอมูลหลังจากการ execute คําส่ัง select คลายกับ
ฟงกชัน fetchrow_array แตการอางถึงตางกัน 

while($row_ref = $sth->fetchrow_arrayref) { 
             print "$row_ref->[0] \t $row_ref->[1] \n"; 

     } 

fetchrow_hashref เปนฟงกชันที่ดึงขอมูลหลังจากการ execute คําสั่ง select จะใหคาเปน 
array ที่สามารถอางถึงไดจากชื่อฟลด 

while($hash_ref = $sth->fetchrow_hashref) { 
             print " $hash_ref->{name} \t $hash_ref->{address}\n "; 

} 
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fetchall_arrayref เปนฟงกชันท่ีดึงขอมูลหลังจากการ execute คําส่ัง select มาเก็บไว 
ท้ังหมด มีคาเปน array 2 มิติ 

$table = $sth->fetchall_arrayref or die "$sth->errstr\n"; 
for $i ( 0 .. $#{$table} ) { 

             for $j ( 0 .. $#{$table->[$i]} ) { 
                     print "$table->[$i][$j]\t"; 

             } 

             print "\n"; 

     } 

finish เปนฟงกชันที่ใชเมื่อไมตองการ fetch ขอมูลใดๆ แลว 

$sth->finish; 

disconnect เปนฟงกชันท่ียกเลิกการเชื่อมตอกับฐานขอมูล ควรใชทุกคร้ังที่ออกจาก
โปรแกรม 

$dbh->disconnect; 

ตัวอยางท่ี 1  การใชคําสั่ง select และแสดงขอมูลโดยใชฟงกชัน fetchrow_array 

#!/usr/bin/perl 
use DBI; 

$database='testdb'; 
$user='admin'; 

$password='test'; 

$table='customer'; 
$dbh=DBI->connect("DBI:mysql:$database",$user,$password); 

$sth = $dbh->prepare( "SELECT * FROM $table" ); 

$sth->execute; 
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while ( @field = $sth->fetchrow_array ) { 
    print "Name: $field[0]\n"; 

    print "Address: $field[1]\n"; 

  } 

$sth->finish; 

$dbh->disconnect; 

exit; 

ตัวอยางท่ี 2  การใชคําสั่ง insert ขอมูลโดยใชฟงกชัน do 

#!/usr/bin/perl 

use DBI; 

$database='testdb'; 

$user='admin'; 

$password='test'; 
$table='customer'; 

$dbh=DBI->connect("DBI:mysql:$database",$user,$password); 

$dbh->do( "insert into $table values(‘mark’,’12345’)" ); 

$dbh->disconnect; 

exit; 

สรุปฟงกชันและการคาที่ Return 
 

Function Returns 
DBI->connect $dbh 
$dbh->disconnect $value 
$dbh->prepare $sth 
$sth->execute $value 
$dbh->do $value 
$sth->fetchrow_array @arr 
$sth->finish $value 
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 √ÿª«‘∏’°“√„™Èß“π 
1. ติดตั้งโปรแกรม MySQL ท้ังในสวนของ Server และ Client 

2. ติดตั้ง Modules ในการเขียนโปรแกรม 

3. สราง Grant Tables โดยใชคําส่ัง mysql_install_db 

4. ส่ังให MySQL Server ทํางานโดยรันคําส่ัง mysql.server start 

5. กําหนดสิทธิการใชงานของผูใชใน Grant Tables 

6. สรางฐานขอมูลโดยใชคําส่ัง mysqladmin create database_name 

7. ติดตอกับฐานขอมูลโดยใชคําส่ัง mysql database_name 

8. สรางตารางในฐานขอมูลนั้นโดยใชคําส่ัง SQL 

9. เขียนโปรแกรมติดตอกับฐานขอมูลเพ่ือสราง Application ตามที่ตองการ 

°“√·°È‰¢ª—≠À“ 
1. ERROR 2002: Can't connect to local MySQL server ใหตรวจสอบวามี process 

mysqld ทํางานอยูหรือไมโดยใชคําส่ัง 

~>ps ax | grep mysqld 

ถาไมมี mysqld ทํางานอยูใหใชคําสั่ง 
~>mysql.server start 

2. หลังจากสั่งคําสั่ง mysql.server แลวมีขอความดังนี้ ใหแกไข scripts mysql.server 
โดยแก basedir=ไดเรกทอรีท่ีเราติดตั้ง mysql 

mysql.server: /usr/local/mysql: No such file or directory 

mysql.server: /usr/local/mysql/bin/mysqladmin: No such file or directory 

3. ถามี ERROR วา Access denied แสดงวาอาจมีปญหาเกี่ยวกับ Grant Tables  

• หลังจากติดตั้ง MySQL ไดสั่งคําส่ัง mysql_install_db แลวหรือยัง 
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• ไดสั่งคําสั่ง mysqladmin reload หลังจากการกําหนดคาใน Grant Tables แลว
หรือยัง 

• คาที่กําหนดไปนั้นถูกตองหรือไม 

• ถาไดกําหนด Grant Tables แลว การติดตอกับฐานขอมูลโดยใชคําสั่ง mysql 
จะตองมี option -u user_name -h host_name -p ดวย 

 ”À√—∫ºŸÈ„™È Linux-SIS���� 
Linux-SIS เวอรชัน 3.0 จะมีการติดตั้ง MySQL มาใหเรียบรอยแลว  โดย Source Code 

อยูท่ี /usr/local/src ตัวโปรแกรมที่ติดตั้งแลวอยูท่ี /usr/local/etc/mysqld 

·À≈Ëß¢ÈÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ 
1. MySQL Homepage, http://www.mysql.com/ 

2. DBI-A Database Interface Module for Perl5, http://www.hermetica.com/tech–
nologia/DBI/ 

3. MySQL Documentation, http://www.alphacom.com/doc/mysql/production/ 

4. Perl, http://www.perl.com 
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ในเครือขายที่มีเคร่ืองคอมพิวเตอรจํานวนมาก เชน หองอบรมคอมพิวเตอร ตามสถานศึกษา
ตางๆ นั้น ผูดูแลระบบอาจจะพบความยุงยากในการติดตั้ง IP Address และคาอื่นๆ ทางเครือขาย 
(DNS, Gateway, Netmask) ของพีซีแตละเคร่ืองใหถูกตอง และระวังใหคา IP Address แตละ
เคร่ืองไมซ้ํากัน เราสามารถใช DHCP Server มาชวยงานนี้ได โดย DHCP Server สามารถแจก
คา IP และคาอ่ืนๆ โดยอัตโนมัติ อยางถูกตอง โดยจะมีระบบการควบคุมไมใหใช IP Address ซ้ํา
กัน นอกจากนี้ยังเพ่ิมความสะดวกสบาย ไมตองติดตั้งคายุงยากท่ีแตละเคร่ืองพีซี ซ่ึงมีความเสี่ยง
ตอการผิดพลาดอีกดวย 

DHCP 
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) จะเปนโปรโตคอลที่เกี่ยวของกับการ

ติดตั้งคาตางๆ ทางเครื่องขาย บนเคร่ืองคอมพิวเตอร (Host) การใชงานจะมีสองสวน คือ DHCP 
Server และ DHCP Client โดยตัว Server จะเปนตัวกําหนดคาตางๆ สําหรับ Client 

ในการกําหนดคาตางๆ ใหกับ Client เชน การกําหนด IP Address ตัว Server สามารถ
กําหนดระยะเวลาที่ Client สามารถใชไดดวย เชน ใชไดตลอดไป หรือใชได 10 นาทีแลวตองมา
ขอใหมก็ได 

ตามปกติในเครือขายหนึ่งๆ ควรมีเพียงหนึ่ง DHCP Server แตสามารถมีหลาย Client ได 
DHCP Server จะตองเปดทํางานตลอดเวลา เพ่ือที่ Client ตัวใดๆ สามารถขอใชบริการได
ตลอดเวลา 
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ซอฟตแวรที่สามารถทําหนาที่ DHCP ได มีหลายตัว ในที่น้ีจะใช DHCP Server จาก ISC 
(http://www.isc.org/dhcp.html) ซึ่งปจจุบันพัฒนาถึงเวอรชัน 2 มีคุณสมบัติ เชน สามารถทดสอบ 
IP addresse กอนที่จะแจกไปเพ่ือปองกันการซ้ํากันอีกขั้นหนึ่ง (กรณีท่ีผูใชบางคนไมยอมติดตั้ง
เคร่ืองตัวเองใหรับคา IP จาก DHCP Server) สามารถแจกคา Netmask, DNS ใหกับ Client ได
ดวย นอกเหนือจาก IP Address สามารถทํางานกับ BOOTP Client ได เปน 

«‘∏’°“√µ‘¥µ—Èß 
1. ดาวนโหลดซอฟตแวรจาก ftp://ftp.isc.org/isc/dhcp/ จะไดไฟล เชน dhcp-2.0b1pl6. 

tar.gz ใสไวท่ี /usr/local/src หรือท่ีอื่นๆ ตามตองการ 

2. แตกออกมาและทําการ Compile ดังนี้ 

#cd /usr/local/src 
#tar xzvf dhcp-2.0b1pl6.tar.gz 
#cd dhcp-2.0b1pl6 
#./configure 
#make 
#make install 
#cp server/dhcpd.conf /etc 

3. จากนั้นทานจะไดไฟล /usr/sbin/dhcpd และ Configuration File /etc/dhcpd.conf 

4. แกไข /etc/dhcpd.conf ตามความตองการของทาน ตัวอยางดังนี้ 

server-identifier openmind.nectec.or.th;  # ช่ือเคร่ือง DHCP Server 
 
option domain-name "nectec.or.th";   # โดเมนเนม 
 
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {  # Network 
192.168.1.0/24 
  range 192.168.1.11 192.168.1.254;   # แจก IP ต้ังแตเลข .11 - .254 
  option domain-name-servers 192.168.1.1, 202.44.204.36; # DNS Server 
  option domain-name “nectec.or.th";  # โดเมนเนม 
  option routers 192.168.1.1;   # Gateway Router 
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  option subnet-mask 255.255.255.0;   # Netmask 
  option broadcast-address 192.168.1.255;  # Broadcast Address 
  default-lease-time 43200;  # คา Default เวลาท่ีใหใชคาดังกลาว (วินาที) 
  max-lease-time 43200;  # คามากที่สุดของเวลาท่ีใหใชคาดังกลาว (วินาที) 
} 

1. ใสบรรทัดดังตอไปน้ีไวใน Startup Script ของทาน เชน /etc/rc.d/rc.local และ Reboot 
เคร่ือง Server 

echo "Starting DHCP" 
/sbin/route add -host 255.255.255.255 dev eth0 
/usr/sbin/dhcpd & 

«‘∏’„™Èß“π 
1. ใหแนใจวาเครื่อง DHCP Server เปด และมีโปรแกรม dhcpd ทํางานอยู (ใช ps ax 

|grep dhcpd แลวหาบรรทัดท่ีมีคําวา dhcpd) 

2. ท่ีเคร่ือง Client Windows95 ติดตั้ง TCP/IP ใน Control Panel, Network โดยระบุให  

• ในสวน IP Address ใหระบุ Obtain IP Address automatically  

• ในสวน DNS ใหระบุ Disabled DNS 

• ไมตองใส Gateway หรืออะไรเพ่ิมเติมท้ังส้ิน 

3. Reboot เคร่ือง Client 

4. เมื่อเคร่ือง Boot กลับมา ควรจะไดรับแจก IP จาก DHCP Server โดยอัตโนมัติ กด 
Start Menu, Run และเรียกใชคําส่ัง “winipcfg” เพื่อดูสถานะของ IP, Netmask, DNS, 
Gateway ของเคร่ืองในขณะนี้ ลองใชคําสั่ง Release, Renew เพ่ือทดสอบการขอ IP 
อีกคร้ังจาก Server 
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°“√·°È‰¢ª—≠À“ 
• สามารถตรวจดูการทํางานของ DHCP Server โดยใชคําส่ัง tail –f /var/adm/ 

messages (กด CTRL-C เพ่ือออก) 

• หากเคร่ือง PC ไมไดรับ IP จาก DHCP Server ใหตรวจสอบใหแนใจวาทั้ง Server 
และ Client อยูใน Physical Network เดียวกัน เชน อยูใน Hub หรือ Switch เดียวกัน 
อาจลองติดตั้ง IP Address ใหกับ PC Client เองกอน แลวทดสอบโดยใชคําส่ัง ping 
ระหวางเคร่ือง Server กับ Client วาเห็นกันหรือไม 

• DHCP Server จะเก็บคา IP ตางๆ ที่เคยแจกไปแลวไวที่ไฟล /etc/dhcpd.leases ถา
เปนการใชงาน DHCP Server เปนคร้ังแรก ทานอาจสรางไฟลวางๆ ข้ึนมา (เชน ใช 
คําสั่ง touch /etc/dhcpd.leases )หากทานเผลอลบไฟลนี้ไป อยาสรางไฟลวางๆ ข้ึนมา
แทนแบบคร้ังแรก เพราะการแจก IP ตอไปอาจผิดพลาดและซ้ํากับที่แคยแจกไปแลว 
แตให Copy ไฟล dhcpd.leases~ (จะเปนไฟลสํารองซึ่ง DHCP Server สรางขึ้นโดย
อัตโนมัติ) มาเปน dhcpd.leases แทน  

 ”À√—∫ºŸÈ„™È Linux-SIS 3.0 
Linux-SIS เวอรชัน 3.0 จะมีการติดตั้ง dhcpd-2.0b1pl6 มาใหแลว โดย Source Code จะ

อยูที่ /usr/local/src/ ตัวโปรแกรม dhcpd จะอยูท่ี /usr/sbin และมีตัวอยาง Configuration File อยู
ท่ี /usr/local/etc/default-config/ การเรียกใช dhcpd จะถูกบรรจุใน Startup Script /etc/rc.d/ 
rc.local และ rc.dhcpd 

ในข้ันตอนการติดตั้งที่ถามวา ทานตองการใหเคร่ืองนี้ทํางานเปน DHCP Server หรือไม ให
ตอบวา ใช ระบบจะทํางานเปน DHCP Server โดยอัตโนมัติ ทานสามารถแกไข /etc/dhcpd.conf 
ใหเปนตามตองการ 

·À≈Ëß¢ÈÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ 
• man page ของ dhcpd, dhcpd.conf, dhcpd.leases 

• http://www.isc.org/dhcp.html 

• RFC951, 2131, 2132 
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ในบทนี้จะกลาวถึง Server อื่นๆ เพ่ิมเติม เชน News, File และ Print Server, FTP 
Server โดยจะกลาวเนื้อหาโดยสรุป และใหรายละเอียดท่ีทานสามารถหาขอมูลไดเพ่ิมเติมกรณีท่ี
สนใจ 

News Server (INN) 
ในการแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลบนเครือขายอินเทอรเน็ตนั้น นอกจากจดหมายอิเล็กทรอ–

นิกส (E-mail) และ World Wide Web นั้น ยังมีสิ่งที่เรียกวา USENET Newsgroup เปนระบบ
กลุมขาว ท่ีมีมาตั้งแตยุคแรกเร่ิมของอินเทอรเน็ตเลยทีเดียว กลุมขาวแตละกลุมจะเรียกวา 
Newsgroup ซึ่งในปจจุบันนี้มีมากกวา 20,000 กลุมขาว โดยผูใชสามารถเลือกตามความสนใจได
วา จะเขาไปยังกลุมขาวไหน และเลือกขาวแตละหัวเร่ืองตอไป กลุมขาวท่ีเกี่ยวกับคนไทยก็มี เชน 
soc.culture.thai เปนตน 

เคร่ืองที่ใหบริการกลุมขาวนี้ เราจะเรียกวา News Server ซึ่ง News Server แตละตัว จะมี
การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน เชน เคร่ืองใหบริการที่ NECTEC จะมีชื่อวา news.nectec.or.th 
จะมีการแลกเปลี่ยนกลุมขาวกับ news.inet.co.th (เคร่ืองใหบริการของ บริษัท อินเทอรเน็ต 
ประเทศไทย จํากัด) และ news.chiba.nacsis.ad.jp (เคร่ืองใหบริการในญี่ปุน) ซึ่งเคร่ืองเหลาน้ี ก็
จะมีการแลกเปลี่ยนกลุมขาวกับเคร่ืองอื่นๆ โยงกันไป ทําใหขอมูลของกลุมขาวในแตละเคร่ืองมี
ความทันสมัยท่ัวถึงกันนั่นเอง 
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การแลกเปลี่ยนกลุมขาวกันจะทําโดยใชโปรโตคอล NNTP (Network News Transfer 
Protocol) หรือ UUCP (Unix-to-Unix Copy) ปจจุบันจะนิยมใช NNTP มากกวา สวนการอาน 
(Read) และสง (Post) เอกสารลงไปในแตละหัวเร่ือง จะทําโดยใชโปรโตคอล NNRP (Network 
News Reader Protocol) 

ในการที่จะอานและสงเอกสารในระบบ USENET News นี้ เคร่ืองผูใชจะตองมีโปรแกรม 
News Client เชน Netscape News หรือโปรแกรม rtin บนระบบ Unix สวนเคร่ืองผูใหบริการก็
จะตองมีซอฟตแวร NNRP Server สําหรับการติดตอกับโปรแกรมของผูใช และมีซอฟตแวร 
NNTP Server เพ่ือแลกเปล่ียนกลุมขาวกับ News Server อื่นๆ 

ปจจุบัน มีบริการที่เราสามารถอานและสงเอกสารในระบบ USENET ผาน WWW เชน 
http://www.dejanews.com/ โดยไมตองยุงยากติดตั้ง และดูแลระบบ News Server เอง  

ตัวอยาง ซอฟตแวรท่ีทําหนาที่เปน NNTP และ NNRP Server เชน INN, Cnews, 
Dnews, Netscape Collabra Server  

INN (InterNet News) เปนซอฟตแวรท่ีสามารถทําหนาท่ีเปน NNTP และ NNRP Server 
ตัวหนึ่ง มีประสิทธิภาพและความออนตัวสูง สําหรับใน Linux-SIS เวอรชัน 3.0 จะมีการติดตั้ง
ซอฟตแวร INN เวอรชัน 2.2 มาใหเรียบรอยแลว โดย Source Code จะอยูที่ /usr/local/src/inn-
2.2 และติดตั้งไวท่ี /usr/local/etc/news  

• ทานสามารถอาน /usr/local/src/inn-2.2/INSTALL สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีควรรู
ในการติดตั้ง INN 

• ทานสามารถอาน /usr/local/src/inn-2.2/sissetup.txt ถึงวิธีการที่ผูจัดทํา Linux-SIS ได
ทําในขั้นตอนการติดตั้ง INN 

• ตัวอยาง Configuration File สําหรับติดตั้ง News Server ใหรับแลกเปล่ียนกลุมขาว กับ 
News Server ของ NECTEC (news.nectec.or.th) อยูภายใต /usr/local/etc/news/etc 
โปรดแกไขไฟล inn.conf, newsfeed, innfeed.conf, nntpsend.ctl, nnrp.access ให
ตรงกับความตองการของทาน และติดตอ usenet@nectec.or.th  แจงชื่อและ IP 
Address เคร่ืองของทาน และแสดงความจํานงขอรับ Feed Newsgroup จาก NEC–
TEC 
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• ตัวอยาง active file ของ news.nectec.or.th จะอยูที่ /usr/local/etc/news/db 

• โปรดอานเอกสารจากแหลงขอมูลเพ่ิมเติม  

·À≈Ëß¢ÈÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ”À√—∫ USENET News Server 
• RFC 977: USENET's Network News Transfer Protocol 

• http://www.isc.org/inn.html 

• man page ของ innd, inn.conf, newsfeed และอื่นๆ อีกมากมายภายใต /usr/local/src 
/inn-2.2/doc 

• http://ntl.nectec.or.th/pubnet/services/news/ 

File & Print Server: Samba 
ในการ Share File สําหรับระบบปฏิบัติการแบบ Unix และ Unix-Compatible ทั่วไปนั้น 

เรามักจะใช NFS (ใชคําส่ัง man nfs สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ NFS) แตในการใชไฟล
รวมกับเคร่ืองที่ใชระบบปฏิบัติการของ Microsoft Windows (3.1, 95, 98 หรือ NT) นั้น จะตองใช
โปรโตคอล SMB (Session Message Block) ดังน้ัน การที่เคร่ือง Linux สามารถจะ Share ไฟล, 
Printer หรือใชบริการ File และ Print Sharing จากเคร่ืองที่ใชระบบปฏิบัติการของ Microsoft ได
น้ัน Linux จะตองมีซอฟตแวรท่ีเขาใจโปรโตคอล SMB ซึ่งก็มีตัวที่ใชกันแพรหลายก็คือ Samba 
น่ันเอง 

Samba เปนชุดซอฟตแวรที่มีความสามารถและรายละเอียดคอนขางซับซอน สามารถทํา
หนาที่เปนไดทั้ง SMB Server (ใหบริการ) และ SMB Client (ใชบริการ) ซอฟตแวรที่ทําหนาท่ี
เปน Server คือ smbd และ nmbd สวนท่ีทําหนาที่เปน Client เชน smbclient, smbprint และมี
ซอฟตแวรเพิ่มเติมเชน smbstatus ใชสําหรับดูสถานะการใชงาน SMB 

ในสวนของ SMB Server จะมี Configuration File คือ smb.conf (Default อยูท่ี /etc 
/smb.conf) ที่จะระบุรายละเอียดวา Workgroup/Domain เปนอะไร และจะให Share File, Printer 
ไหนบาง ใครมีสิทธิ์อานเขียนไดบาง เปนตน 
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สําหรับ Linux-SIS เวอรชัน 3.0 จะมีการติดตั้ง Samba มาใหแลว (หากทานไมตองการให 
Samba ทํางาน  ใหใชคําส่ัง chmod –x /etc/rc.d/rc.samba)  และมี Configuration File ท่ี 
/etc/smb.conf ดังนี ้

[global] 
workgroup = SCHOOL 

server string = Linux-SIS Server 

hosts allow = 192.168.1. 127. 

load printers = yes 

 
guest account = languest 

log file = /var/adm/samba/log.%m 

max log size = 50 

security = user 

 

socket options = TCP_NODELAY 
dns proxy = no 

 

[homes] 

   comment = Home Directories 

   browseable = no 

   writable = yes 
 

[printers] 

   comment = All Printers 
   path = /usr/spool/samba 

browseable = no 

   guest ok = no 
   writable = no 

   printable = yes 

 
[share] 

   comment = Share Space 

   path = /usr/local/share 
   read only = yes 

   public = yes 

 
[www] 

        comment = WWW 



260   สรางอินเทอรเน็ตเซิรฟเวอรดวย Linux  

        path = /www 
        writelist = @staff 

 

[cgi-bin] 

        comment = CGI 

        path = /cgi-bin 

        writelist = @staff 

จากตัวอยาง smb.conf ที่ใชใน Linux-SIS ขางตน ยกตัวอยางคําอธิบายสําหรับหัวขอท่ี
สําคัญไดดังนี้ 

• workgroup  เปนชื่อ Workgroup ที่ใชในเครือขายของทาน (ต้ังใหตรงกับเคร่ืองพีซี
อ่ืนๆ) 

• server string  เปนคําอธิบายรายละเอียดของเครื่องของเรา 

• host allow  IP address ที่เรายอมใหใชบริการ SMB Server จากเคร่ืองเราได เชน 
192.168.1 แปลวาเคร่ืองพีซีที่มี IP address 192.168.1.* สามารถใชบริการจากเครื่อง
เราได 

• จะมีการ Share File ทั้งหมดหาสวนคือ homes, printer, share, www, cgi-bin 

• สวน Home จะเปนการ Share Home ไดเรกทอรีของผูใชแตละคน 

• Printer จะเปนการ Share Printer ท่ีตออยูกับเคร่ือง Linux ใหกับเคร่ืองพีซี (Micro–
soft Windows) 

• สวน Share จะเปนการ Share ไดเรกทอรี /usr/local/share แบบอานไดอยางเดียว 
(read only = yes) และทุกคนสามารถอานได (public = yes) 

• สวน www และ cgi-bin จะเปนการ Share ไดเรกทอรี /www และ /cgi-bin ตามลําดับ 
โดยเฉพาะผูใชที่อยูใน Group Staff เทานั้นท่ีสามารถเขียนได (writelist = @staff) 

การเรียกใชงาน SMB Server สามารถทําไดสองวิธี (เลือกอยางใดอยางหนึ่ง) คือ ใชจาก 
inetd โดยใสบรรทัดตามตัวอยางนี้ลงในไฟล /etc/inetd.conf  
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netbios-ssn stream tcp nowait root /usr/sbin/smbd smbd 

netbios-ns dgram udp wait root /usr/sbin/nmbd nmbd 

หรือใชงานแบบ Stand-alone ใสไวใน Start up Script ของระบบ (เชน /etc/rc.d/rc.samba 
ใน Slackware และ Linux-SIS) ดังนี้ 

# rc.samba: Start the samba server 
# 

if [ -x /usr/sbin/smbd -a -x /usr/sbin/nmbd ]; then 

 echo "Starting Samba..." 
 /usr/sbin/smbd -D 

 /usr/sbin/nmbd -D 

fi 

สําหรับเคร่ือง PC (Microsoft Windows 95) ที่จะใชบริการ SMB Server จากเคร่ือง Linux 
น้ีจะตอง 

• ต้ังคา Workgroup ใหตรงกับที่ระบุไวใน smb.conf ของเคร่ือง Linux 

• ใน Control Panel, Network จะตองมี Service File&Print Sharing for Microsoft 
Network และ Log on to Microsoft Network 

• Log on เปน User ที่ตรงกับที่มีอยูบนเคร่ือง Linux (แตรหัสผานบนเครื่อง Windows 
ไมจําเปนตองตรงกับบนเคร่ือง Linux) 

• Log on เปน languest ถาตองการใชในแบบ guest 

• เมื่อ Log on เรียบรอยแลวคลิกที่ Network Neighborhood จะเห็นชื่อเคร่ือง Linux อยู
คลิกเขาไป ตองใสรหัสผานของ User นั้นๆ บนเคร่ือง Linux อีกคร้ัง (อันนี้เปนเหตุผล
วาทําไมรหัสผานบน Windows และ Linux ไมจําเปนตองตรงกัน เนื่องจากเดี๋ยวมันจะ
ถามอีกทีอยูแลว) 

Samba สามารถทําหนาที่เปน SMB Server (และ Client) ไดอยางสมบูรณแบบ มี
รายละเอียดปลีกยอยอีกมากมาย ผูสนใจโปรดอานรายละเอียดจากแหลงขอมูลเพ่ิมเติม 
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·À≈Ëß¢ÈÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ”À√—∫ SAMBA 
• man page ของ smbd, nmbd และ smb.conf 

• http://samba.anu.edu.au/samba 

• ftp://nimbus.anu.edu.au/pub/tridge/samba/ 

• http://us1.samba.org/samba/docs/ 

• ftp://ftp.nectec.or.th/pub/mirrors/linux/docs/HOWTO/SMB-HOWTO 

• หนังสือ Samba: Integrating UNIX and Windows โดย John Blair, a Samba Team 
member 

FTP: Wu-ftpd 
FTP (File Transfer Protocol) เปนบริการโอนถายแฟมขอมูล ที่มีมาตั้งแตในสมัยยุคแรกๆ 

ของอินเทอรเน็ตเลยทีเดียว ระบบปฏิบัติการ Unix เกือบทุกตัว จะมีซอฟตแวร FTP Server มาให
พรอมอยูแลว สามารถใชงานไดทันที โดยมักจะถูกเรียกใชงานจาก inetd ทานสามารถตรวจสอบ
ในระบบของทานวามีบรรทัดเชนตามตัวอยางดานลางนี้ใน /etc/inetd.conf หรือไม 

ftp     stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/tcpd  wu.ftpd -l -i -a 

ทานสามารถทดสอบการทํางานของ FTP Server ของทานโดยการใช FTP Client เชน 
WS-FTP, CuteFTP จากเคร่ืองพีซีของทาน มายังเคร่ือง Server (หากทานไมทําสามารถทําการ 
FTP มายังเคร่ือง Server ของทานได อาจตองตรวจสอบใหแนใจวา การทํางานของ TCP-Wrapper 
ไมได หามการใช FTP จากเครื่องพีซีของทาน โปรดอานบทท่ี 37 เร่ือง TCP-Wrapper สําหรับ
รายละเอียดเพ่ิมเติม) 

ระบบ Linux สวนใหญ จะถูกติดตั้ง FTP Server ย่ีหอที่ชื่อวา WU-Ftpd ซึ่งเปนตัวท่ี 
แพรหลายมาก เดิมพัฒนาโดย Washington Univertisy (WU) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ปจจุบัน
พัฒนาโดย Academ Consulting Service 



บทท่ี 30   Server เพ่ิมเติมอื่นๆ: News, File&Print, FTP   263 

FTP Server สามารถทําหนาท่ีในโหมดปกติ คือ ผูใช Login เปนชื่อผูใชปกติ (ตองมีบัญชี
อยูบนเคร่ือง Linux นั้นอยูแลว) และโหมด Anonymous ที่จะรับผูใชใดๆ ที่ใส Login เปน 
anonymous และรหัสผานเปน E-mail ของผูนั้นๆ (เชน บริการของ ftp.nectec.or.th) ก็ได ใน
โหมด Anonymous ผูใชที่ทําการ FTP เขามา จะพบกับไดเรกทอรีเร่ิมแรกคือ /home/ftp จะไม
สามารถ Change directory ไปที่อ่ืนนอกเหนือจากนี้ได ดวยเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ัน ถา
ทานตองการจะใหบริการ Anonymous FTP Server ทานจะตองนําไฟลที่ตองการใหผูใชเห็นได 
ไปไวภายใต /home/ftp สวนมากจะนิยมเอาไวใต /home/ftp/pub (pub ยอมาจาก public ก็แปลวา 
สาธารณะ นั่นเอง) 

สําหรับ Linux-SIS เวอรชัน 3.0 จะมีการติดตั้ง WU-FTPd เวอรชัน 2.4.2-academ[BETA-
18-VR 13] มาใหเรียบรอยแลว  แตการทํางานในโหมด Anonymous จะถูกหามไวอยู  หากทาน
ตองการใชงานในโหมด Anonymous ตองแกไขไฟล /etc/passwd และเอาเครื่องหมาย “:” หนา
บัญชีที่ชื่อวา ftp ออก 

ftp:x:404:1::/home/ftp:/bin/bash 

Configuration File ของ FTP Server จะอยูภายใตไดเรกทอรี /etc มี 4 ไฟลคือ  

• ftpaccess  กําหนดรายละเอียดการทํางานของ FTP Server และสิทธ์ิของผูใช 

• ftpconversions  กําหนดโปรแกรมที่เรียกใช กรณีท่ีผูใชใชคําสั่ง get <directory_ 
name>.tar สําหรับการดาวนโหลดไฟลท้ังไดเรกทอรี หรือ get <filename>.Z สําหรับ
ดาวนโหลดไฟลพรอมทําการ Compress ใหกอนดวย 

• ftpgroups  ใชสําหรับการใชคําส่ัง SITE GROUP และ SITE GPASS 

• ftpusers  รายช่ือผูใชที่อยูในไฟลนี้ จะไมสามารถทําการ ftp ได 

สําหรับการใชงานในโหมดผูใชธรรมดานั้น (ไมใช Anonymous) กรณีที่ Shell ที่ผูใช ใช 
ไมไดมีแสดงไวในไฟล /etc/shells อาจจะทําใหผูใชรายนั้นไมสามารถทําการ FTP ได 

สําหรับผูสนใจในการใชงาน WU-FTP Server อยางละเอียด โปรดอานเอกสารจาก
แหลงขอมูลเพ่ิมเติม 
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·À≈Ëß¢ÈÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡  ”À√—∫ WU-FTP Server 
• http://www.academ.com/academ/wu-ftpd/ 

• ftp://ftp.wustl.edu/packages/wuarchive-ftpd/ 

• man page ของ ftpd, ftpaccess, ftpshut, ftpconversions 

• ftp://ftp.vr.net/pub/wu-ftpd 
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ในการเชื่อมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตแบบองคกร (แบบโหนด) น้ัน ทานจะตองเชาวงจร
ส่ือสาร จากหนวยงานของทานไปยังผูใหบริการอินเทอรเน็ต ในการที่จะทราบวาวงจรที่เราเชานั้น 
มีการใชงานมากแคไหน เชน เราเชาวงจรขนาด 64 Kbps และตองการทราบวาเราใชถึง 64 Kbps 
หรือยัง ควรที่จะเพ่ิมขนาดหรือไม เรานิยมท่ีจะใชเคร่ืองมือเพ่ือชวยแสดงสถิติการใชงานของวงจร
ส่ือสารของเรา 

MRTG (Multi Router Traffic Grapher) เปนเคร่ืองมือที่ชวยในการดูปริมาณขอมูลเขาออก
ของวงจรสื่อสารท่ีเปนที่นิยมใชกันแพรหลายมาก โดยแสดงผลขอมูลเปน HTML และสรางรูปภาพ
เปนรูปแบบของ GIF ไฟล สามารถดูไดผานทาง WWW Browser เชน Netscape หรือ Internet 
Explorer ตัวอยางผลงานของ MRTG เชนท่ี http://ntl.nectec.or.th/thaisarn/op 

§ÿ≥ ¡∫—µ‘¢Õß‚ª√·°√¡ MRTG 
• ทํางานไดทั้งบนระบบปฏิบัติการ UNIX และ Windows NT 

• มีการแสดงผลเปนกราฟสามารถเขาใจไดงาย 

• รายงานผลเปนรายวัน รายสัปดาห รายเดือน รายป 

• ใชโปรโตคอล SNMP ในการเก็บขอมูลจากอุปกรณเลือกเสนทาง (Router) หรืออุปกรณ
ใดๆ ท่ีสนับสนุน SNMP 

«‘∏’°“√µ‘¥µ—Èß 
1. โปรแกรมท่ีตองติดตั้งท้ังหมดไดแก 
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• โปรแกรม Perl เวอรชัน 5.003 ข้ึนไป ในที่นี้จะไมกลาวถึงวิธีติดตั้งเพราะสวนใหญ
โปรแกรม Perl จะมีมากับ Linux-SIS  และ Linux ท่ัวไปอยูแลว แตหากทานมี
ความจําเปนตองติดตั้ง ใหดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ http://www.perl.com 

• GD Library ซึ่ง MRTG จะตองใชในการสรางรูป 

• โปรแกรม MRTG 

2. ติดตั้ง GD Library (หากระบบของทานยังไมมี วิธีตรวจสอบคือดูวามีไฟล libgd.a ใน 
/lib//usr/lib หรือ usr/local/lib บางหรือเปลา) ถามี คือลงแลวใหขามขอนี้ไป 

• ดาวนโหลดไดจาก http://www.boutell.com/gd/  

• Unpack โปรแกรม และติดตั้ง GD Library โดยใหทําตามตัวอยางดานลางนี้ 

#gzip -cd gd.tar.gz | tar xvf - 
#make 

#cp *.h /usr/local/include 

#cp libgd.a /usr/local/lib 

3. ติดตั้ง MRTG 

• ดาวนโหลดไดจาก http://ee-staff.ethz.ch/~oetiker/webtools/mrtg/pub/mrtg.tar.gz 

• Unpack โปรแกรม MRTG (โดยใชคําสั่ง gzip –cd mrtg.tar.gz |tar xvf - ) เหมือน
ตัวอยางขางตน 

• แกไขไฟล Makefile ระบุท่ีอยูของ GD ท่ีติดตั้งจากหัวขอที่ 2 และระบุที่อยูของ 
PERL 

GD_INCLUDE=/usr/local/include/gd 

GD_LIB=/usr/local/lib 

PERL=/usr/bin/perl 

• ส่ังคําสั่ง make  
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#make rateup 

#make substitute 

«‘∏’°“√µ‘¥µ—Èß§Ë“ 
1. สรางไฟล Configuration เพื่อกําหนดการทํางานของ MRTG โดยใชคําสั่ง cfgmaker 

#cfgmaker <community>@<router> 

community เปรียบเหมือนรหัสผานที่จะสามารถไปเอาขอมูลมาจาก Router ได  ซึ่ง
รหัสผานนี้จะตองถูกกําหนดไวท่ี Router ใหตรงกัน คาเร่ิมตนสวนมากเปน public (ควรเปล่ียนให
เปนคาอ่ืน) 

router จะแทนดวยชื่อหรือ IP ของ Router ที่เราตองการขอมูล 

ตัวอยางเชน ตองการสรางไฟลชื่อ router.cfg เพ่ือเปน Configuration ของ Router ชื่อ 
router.nectec.or.th โดยมี community เปน secret123 

#cfgmaker secret123@router.nectec.or.th > mrtg.cfg 

2. แกไขไฟลที่ไดจากขอ 1. (mrtg.cfg) ดังนี้ 

WorkDir: /usr/local/etc/httpd/htdocs/mrtg 
Target[router1]: 1:secret123@router.nectec.or.th 
MaxBytes[router1]: 12500000 
Title[router1]: router.nectec.or.th : FastEthernet1/0 
PageTop[router1]: <H1>Traffic Analysis for FastEthernet1/0 </H1> 
Options[router1]: growright, bits 
 

Target[router2]: 2:ntl_nectec@router.nectec.or.th 
MaxBytes[router2]: 12500000 
Title[router2]: router.nectec.or.th : FastEthernet2/0 
PageTop[router2]: <H1>Traffic Analysis for FastEthernet2/0 </H1> 
Options[router2]: growright, bits 
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ตัวแปร WorkDir กําหนดไดเรกทอรีที่เก็บผลลัพธ ถาเราตองการใหแสดงบน Web ก็ให
เปนไดเรกทอรี ท่ีอยูใต Document Root 

ตัวแปร Target กําหนดวาจะไปเอาขอมูลท่ีไหน โดยคาเหลานี้โปรแกรม cfgmaker จะทํา
หนาที่ไปเอาขอมูลมาใหทั้งหมด แลวเราตองเลือกคาที่เราตองการ ภายในวงเล็บจะเปนชื่อที่ระบุ
ของแตละ Interface ชื่อนี้สามารถแกไขใหกระชับตามที่เราเขาใจได และชื่อนี้ยังเปนชื่อไฟลท่ี 
mrtg สรางเปนผลลัพธแบบ html ดวย แตตองแกไขใหถูกตองภายในตัวแปรอ่ืนๆ ดวย 

ตัวแปร MaxBytes คือคาท่ีบอกความเร็วสูงสุดของ Interface น้ัน ภายในวงเล็บตองระบุ
ชื่อใหตรงกับชื่อท่ีระบุไวใน ตัวแปร Target ดวย 

ตัวแปร Title  คือหัวขอที่ระบุใน tag <title> ของ HTML 

ตัวแปร PageTop  คือหัวขอใหญของ Web Page 

ตัวแปร Options  ระบุคุณสมบัติเพิ่มเติมไดเชน growright ใหแกนเวลาดูจากซายไปขวา และ 
bits จะแสดงขอมูลเปน bits ซึ่งคาตั้งตนท่ีใหมาจะเปนขอมูลเปน Bytes 

«‘∏’°“√„™Èß“π 
1. ส่ังให mrtg ทํางานไดโดยใชคําสั่ง 

#./mrtg mrtg.cfg 

ผลลัพธจากคําสั่งนี้จะทําใหมีขอความ WARNING ดังนี้ เปนเพราะเร่ิมแรกยังไมมี log files 
เก็บไว ใหสั่งคําสั่งนี้เร่ือยๆ WARNING จะหายไปเอง 

Rateup WARNING: .//rateup could not read the primary log file for router1 
Rateup WARNING: .//rateup The backup log file for router1 was invalid as 

well 
Rateup WARNING: .//rateup Can't remove router1.old updating log file 

Rateup WARNING: .//rateup Can't rename router1.log to router1.old 

updating log file 
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2. กําหนดให mrtg ทํางานทุก 5 นาที โดยใสไวใน crontab 

0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 * * * * <mrtg-path>/mrtg <path to mrtg-

cfg>/mrtg.cfg 

µ—«Õ¬Ë“ßº≈≈—æ∏Ï 
จะมีกราฟผลลัพธทั้งหมด 4 กราฟ ไดแก กราฟรายวัน รายสัปดาห รายเดือน และรายป 

 
`Daily' Graph (5 Minute Average)               

 
 Max In: 5201.6 kb/s (6.5%) Average In: 2502.6 kb/s (3.1%) Current In: 3373.7 kb/s (4.2%) 
 Max Out: 1843.4 kb/s (2.3%) Average Out: 1054.9 kb/s (1.3%) Current Out: 1616.5 kb/s (2.0%)  
 
`Weekly' Graph (30 Minute Average) 

 
 Max In: 5201.6 kb/s (6.5%) Average In: 2490.6 kb/s (3.1%) Current In: 3173.9 kb/s (4.0%)  
 Max Out: 2322.6 kb/s (2.9%) Average Out: 1154.9 kb/s (1.4%) Current Out: 1524.1 kb/s (1.9%) 
 
`Monthly' Graph (2 Hour Average) 
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Max In: 7955.5 kb/s (9.9%) Average In: 2373.0 kb/s (3.0%) Current In: 2694.9 kb/s (3.4%)  
Max Out: 3584.4 kb/s (4.5%) Average Out: 1194.4 kb/s (1.5%) Current Out: 1239.0 kb/s (1.5%)  
 
`Yearly' Graph (1 Day Average) 

 
Max In: 53.7 Mb/s (67.1%) Average In: 2204.6 kb/s (2.8%) Current In: 2561.4 kb/s (3.2%)  
Max Out: 15.2 Mb/s (19.0%) Average Out: 857.2 kb/s (1.1%) Current Out: 1097.7 kb/s (1.4%) 

°“√·°È‰¢ª—≠À“ 
1. ถาไดรับ Error ดังขอความขางลาง ใหตรวจสอบ community ที่ต้ังไวท่ี Router วามีคา

ตรงกันหรือไม 

SNMP Error: 

no response received 

SNMPv1_Session (remote host: "router.nectec.or.th" [205.44.201.10].161 

          community: "secret123" 
          request ID: 419107470 

          PDU bufsize: 8000 bytes 
          timeout: 2s 
          retries: 5 

          backoff: 1) 

SNMPGET: Failed to reach target: "1:secret123@router.nectec.or.th". I 

tried multiple times 



272   สรางอินเทอรเน็ตเซิรฟเวอรดวย Linux  

2. ถาไดรับ Error ดังขอความขางลางใหกอบปไฟล SNMP_Session.pm และไฟล BER.pm 
ไปไวที่ /usr/lib/perl5 

Can't locate SNMP_Session.pm in @INC (@INC contains: . 
/usr/lib/perl5/i486-linux/5.00403 /usr/lib/perl5 

/usr/lib/perl5/site_perl/i486-linux /usr/lib/perl5/site_perl .) at mrtg 
line 71. 

BEGIN failed--compilation aborted at mrtg line 71. 

 
Can't locate BER.pm in @INC (@INC contains: ./ /usr/lib/perl5/i486-

linux/5.00403 /usr/lib/perl5 /usr/lib/perl5/site_perl/i486-linux 

/usr/lib/perl5/site_perl .) at /usr/lib/perl5/SNMP_Session.pm line 33. 
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/lib/perl5/SNMP_Session.pm line 

33. 

BEGIN failed--compilation aborted at ./mrtg line 71. 

3. ถาไดรับ Error ดังขอความขางลาง ใหลบไฟลท่ีมีชื่ออยูในวงเล็บ 

ERROR: I guess another mrtg is running. A lockfile (mrtg.cfg_l) aged 
172 seconds is hanging around. If you are sure that no other mrtg 

is running you can remove the lockfile 

4. ถาไดรับ Error ดังขอความขางลาง แสดงวาหาโปรแกรม rateup ไมเจอ ให copy 
rateup ไปไวใน Path ท่ีมันรูจัก เชน /usr/local/bin หรือ /usr/bin เปนตน 

Can't Execute './/rateup'  

 ”À√—∫ Linux-SIS 3.0 
• Linux-SIS เวอรชัน 3.0 ไดมีการติดตั้ง MTRG เวอรชัน 2.5.4c มาใหเรียบรอยแลว โดย

สวน Source Code อยูที่ /usr/local/src/mrtg-2.5.4c/ ทานสามารถใชคําสั่ง cfgmaker 
เพ่ือสราง mrtg.cfg และเรียกใช mrtg ไดทันที สามารถใสไวใน cron ใหทํางานตาม
ตองการ ดังตัวอยางขางตน 
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·À≈Ëß¢ÈÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ 
1. MRTG Homepage, http://ee-staff.ethz.ch/~oetiker/webtools/mrtg/mrtg.html 

2. GD library by Thomas Boutell, http://www.boutell.com/gd/ 
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Webmin เปนซอฟตแวรท่ีใชเพ่ือชวยในการบริหารงานเคร่ือง (System Administration) 
ผานทาง WWW ซึ่งจะเปน Graphics User Interface ชวยลดภาระสําหรับผูดูแล ไมตองเรียนรู
คําสั่ง Unix ยุงยาก แนวคิดคลาย Web Admin Tool ของ Linux-SIS 

§ÿ≥ ¡∫—µ‘¢Õß‚ª√·°√¡ WebMin 
• ทํางานไดบนระบบปฏิบัติการ UNIX หลายย่ีหอ เชน Linux, FreeBSD, Sun Solaris 

• ผูใชสามารถสั่งงานผานทาง WWW โดยใช Web Browser ทั่วไป 

• สามารถบริหารบัญชีผูใช, Apache WWW Server, DNS, Cron, Samba และอื่นๆ อีก
มากมาย 

• ตัวโปรแกรมของ Webmin สนับสนุนใหมีการรวมพัฒนา ตอไปในอนาคต ในลักษณะ 
Module (คลายกับ Plug in ของ Netscape Browser) 

«‘∏’°“√µ‘¥µ—Èß 
1. หากตองการใชงาน Webmin ผาน SSL (Secure Socket Layer) ทานจะตองติดตั้ง

โปรแกรมเหลานี้กอน 
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• SSLeay C library, version 0.9.0a, http://www.webmin.com/webmin/download 
/SSLeay-0.9.0a.tar.gz 

• SSLeay Perl module, version 0.04, http://www.webmin.com/webmin/download 
/Net_SSLeay.pm-1.01.tar.gz 

2. ติดตั้ง Webmin 

• ดาวนโหลดไดจาก http://www.webmin.com 

• Unpack โปรแกรม (อาจใชคําส่ัง gzip –dc webmin.tar.gz | tar xvf -) และเรียก
โปรแกรม setup.sh ซึ่งจะนําทานสูการติดตั้ง โดยจะใหเลือกระบบปฏิบัติการของ
ทาน (เชน Slackware 3.5 Linux), path ที่จะเก็บโปรแกรม Webmin เชน /usr/ 
local/etc/webmin, port ที่ Webmin จะทํางานอยู เชน 444 และถาตองการใช SSL 
ก็ใหตอบไป (Yes) 

• ถาตองการให Webmin ทํางานทุกคร้ัง ตองใสไวใน start up script ดวย ข้ึนอยูกับ
ระบบปฏิบัติการของทาน เชน ใสคําวา /usr/local/etc/webmin/start ไวใน /etc/rc.d 
/rc.webmin สําหรับระบบ Linux-SIS 3.0 ซึ่งจะถูกเรียกใชโดย /etc/rc.d/rc.local 

«‘∏’°“√„™Èß“π 
• ทานสามารถเรียกใช Webmin ไดโดยใช WWW Browser เรียกไป ที่ (http://<ชื่อ เคร่ือง

ของทาน>:<port ที่ Webmin ทํางานอยู>/) หรือ (https://<ชื่อ เคร่ืองของทาน>:<port ท่ี 
Webmin ทํางานอยู>/) กรณีที่ทานใช SSL เชน https://openmind.nectec.or.th:444/ 

• หลังจากนั้นจะมีหนา Webmin แสดงขึ้นมา และมีรูปตางๆ ใหเราเลือกวาเราจะบริหาร
เคร่ืองในเร่ืองอะไร เชน User Account, DNS, Printer 
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µ—«Õ¬Ë“ßº≈≈—æ∏Ï 

 

°“√·°È‰¢ª—≠À“ 
• ถาในขณะที่ทําการติดตั้ง ไมมีการถามวา Use SSL (Y/N)? แสดงวาทานยังไมได

ติดตั้ง SSLeay หรือ SSLeay Perl โปรดติดตั้งสองโปรแกรมนี้กอน ถาจะใช SSL (การ
ใช SSL จะทําใหมีการเขารหัสขอมูลท่ีสงระหวาง Web Server และ Web Browser จะมี
ความปลอดภัยมากขึ้น) 
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 ”À√—∫ Linux-SIS 3.0 
• Linux-SIS เวอรชัน 3.0 ไดมีการติดตั้ง SSLeay-0.9.0b, Net_SSLeay.pm-1.02 และ 

Webmin-0.65 เรียบรอยแลว Source Code จะอยูภายใต /usr/local/src สามารถ
เรียกใช setup.sh เพ่ือทําการติดตั้งไดทันที (ทานตองลงสวน sis ตอนที่ติดตั้ง) 

• ถาทานตองการให Webmin ทํางานทุกคร้ังที่เปดเคร่ือง ใหใชคําส่ัง chmod +x 
/etc/rc.d/rc.webmin 

·À≈Ëß¢ÈÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ 
• http://www.webmin.com/ 
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Mirror เปนโปรแกรมที่ใชเพื่อชวยในการทํา ftp แบบทีละหลายๆ ไดเรกทอรี จาก FTP 
Server มายังเคร่ืองเรา หลังจากการทํา Mirror ขอมูลที่ตนฉบับกับท่ีเคร่ืองเราจะเหมือนกัน จึงเปน
ท่ีมาของคําวา Mirror ที่แปลวากระจกนั่นเอง โปรแกรม Mirror เปนท่ีนิยมใชกันแพรหลายทั่วโลก 
มีคุณสมบัติเดนมากมาย 

§ÿ≥ ¡∫—µ‘¢Õß‚ª√·°√¡ Mirror 
• ทํางานไดทั้งบนระบบปฏิบัติการทั้งตระกูล UNIX และ Microsoft Windows 95, NT  

• ทํางานบนโปรแกรม Perl5 

• สามารถเปรียบเทียบไฟล (ขนาด และเวลาที่แกไขคร้ังสุดทาย) กอนทําการดาวนโหลด
ได 

«‘∏’°“√µ‘¥µ—Èß 
1. ดาวนโหลดไดจาก  ftp://sunsite.org.uk/packages/mirror/mirror.tar.gz 

2. Unpack โปรแกรม (อาจใชคําส่ัง gzip –dc webmin.tar.gz | tar xvf -) ลงที่ /usr/local 
/src (หรือที่อ่ืน ตามตองการ) 

3. อานไฟล index.html 

4. mkdir /usr/local/etc/mirror (หรือชื่ออื่นตามความตองการ) 
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5. cd /usr/local/etc/mirror 

6. ln –s /usr/local/src/mirror/mirror.pl . 

7. cp /usr/local/src/mirror/mirror.defaults . 

8. แกไขไฟล mirror.defaults ใหเปนตามความตองการของทาน ตัวอยางมีดังนี้ 

# Default setting for Linux-SIS Version 3.0 

# ott@nectec.or.th, Nov 6, 1998 

# 
 

package=defaults 

# The LOCAL hostname - if not the same as `hostname` 

hostname=openmind.nectec.or.th 

# Keep all local_dirs relative to here 

local_dir=/home/ftp/pub/ 
# The local_dir must exist FIRST 

#local_dir_check=true 

remote_password=mirror-master@ 

 mail_to=root@openmind.nectec.or.th 

# Don't mirror file modes.  Set all dirs/files to these 

dir_mode=0755 
file_mode=0444 

# By defaults files are owned by root.zero 

user=0 
group=0 

#     # Keep a log file in each updated directory 

#     update_log=.mirror 
      update_log= 

      # Don't overwrite my mirror log with the remote one. 

# Don't pull back any of their mirror temporary files. 
      # nor any FSP or gopher files... 

      

exclude_patt=(^|/)(\.mirror$|\.mirror\.log|core$|\.cap|\.in\..*\ .$|MIRROR
\.LOG|#.*#|\.FSP|\.cache|\.zipped|\.notar|\.message|lost\+found/|Network 

Trash Folder)|suky.mpe?g 
      # Do not to compress anything 
      compress_patt= 

      compress_prog=compress 
      # Don't compress information files, files that don't benifit from 
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      # being compressed, files that tell ftpd, gopher, wais... to do 
things, 

      # the sources for compression programs... 

      # (Note this is the only regexp that is case insensitive.) 

      # z matches compress/pack/gzip, gz for gzip. (built into perl) 

      # taz/tgz is compressed or gzipped tar files 
      # arc, arj, lzh, zip and zoo are pc and/or amiga archives. 

      # sea are mac archives. 

      # vms used -z instead of .z.  stupid vms. 

      # shk is multimedia? used on apple2s. 

      # rpm and deb are package formats used on RedHat and Debian Linux 

compress_excl+|-z(\d+)?$|\.tgz|_tgz|\.tar\.Z|\.tar\.gz|\.taz$|\.arc$|\.z 
ip$|\.lzh$|\.zoo$|\.exe$|\.lha$|\.zom$|\.gif$|\.jpeg$|\.jpg$|\.mpeg$|\.au

$|\.shk 

$|rpm$|deb$|read.*me|index|info|faq|gzip|compress|(^|/)\.\.?$ 
      # Don't delete own mirror log, .notar or .cache files (incl in 

subdirs) 

#     delete_excl=(^|/)\.(mirror|notar|cache)$ 
      # Ignore any local readme and .mirror files 

      local_ignore=README.doc.ic|(^|/)\.(mirror|notar)$ 

      # Automatically delete local copies of files that the 
      # remote site has zapped 

      do_deletes=true 

      max_delete_files=50% 
      max_delete_dirs=50% 

      timeout=300 

      #failed_gets_excl=\:\ Permission denied\.$ 

9. cp –pdvr /usr/local/src/mirror/packages . 

10. ใสรายละเอียดของ Site ที่ตองการจะ mirror มาลงใน /usr/local/etc/mirror/packages 
โดยดูจากตัวอยางที่มีให (sunsite.org.uk)  สมมติวา ทานตองการ mirror ซอฟตแวร 
Linux-SIS จาก NECTEC จาก ftp.nectec.or.th มายังเคร่ืองของทาน (ไดเรกทอรี 
/home/ftp/pub/linux.sis) ทานจะตองสรางไฟลชื่อ linux-sis ใน /usr/local/etc/mirror 
/packages ดังนี้ 
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package=linux-sis 
     comment=Linux-SIS Package 
     site=ftp.nectec.or.th 
     remote_dir=pub/linux.sis/CURRENT-STABLE/ 

     # This setting of local_dir is suitable for Un*x 

     local_dir=/home/ftp/pub/linux.sis/CURRENT-STABLE 
     # If you are under Wind*ws then use a line like this instead: 

     #      local_dir=c:\tmp\mirror 

«‘∏’°“√„™Èß“π 
1. ทานสามารถเรียกใช Mirror ไดโดยมีตัวอยางดังนี้ 

• cd /usr/local/etc/mirror 

• mirror packages/linux-sis 

2. ทานอาจใส option –d (debug) ถาตองการเห็นรายละเอียดการทํางานมากขึ้น เชน 
mirror –d –d –d packages/linux-sis 

3. ถาตองการใหทําเปนประจํา โปรดใสไวใน crontab โดยอาจสราง shell script ขึ้นมา
อันหน่ึง ตัวอยางเชน 

#!/bin/sh 

cd /usr/local/etc/mirror 
./mirror packages/linux-sis 

./mirror packages/freebsd 

สมมติวาตั้งชื่อวา mirror-script เก็บไวที่ /usr/local/sbin/ หลังจากน้ัน เรียกใชคําส่ัง crontab 
–e และเพิ่มบรรทัดเขาไป ถาตองการใหทํางานทุกวัน มีตัวอยางดังนี้ 

0 0 * * *  /usr/local/sbin/mirror-script 
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openmind:/usr/local/etc/mirror# mirror.pl packages/linux-sis 

package=linux-sis ftp.nectec.or.th:pub/linux.sis/CURRENT-STABLE/ -> 

/home/ftp/pub/linux.sis/CURRENT-STABLE 

Got install/rootdisk.gz 599184 7 

... 

°“√·°È‰¢ª—≠À“ 
• ถาเรียกใชงาน mirror.pl แลวมีขอความตอบวา No such file or directory ให

ตรวจสอบวาเคร่ืองของทานไดติดตั้ง Perl เวอรชัน 5 หรือยัง สวนมากจะอยูท่ี 
/usr/bin/perl  

• หากทานไดติดตั้ง Perl แลว แตไมไดอยูที่ /usr/bin/perl ทานอาจแกไขไฟล mirror.pl 
ในบรรทัดแรก โดยเปลี่ยนจาก #!/usr/bin/perl ใหเปนตาม PATH ที่ทานไดติดตั้ง 
PERL ไว 

 ”À√—∫ Linux-SIS 3.0 
• Linux-SIS เวอรชัน 3.0 ไดมีการติดตั้ง โปรแกรม Mirror เวอรชัน 2.9 ไวเรียบรอยแลว 

Source Code อยูที่ /usr/local/src/mirror-2.9 และไดสรางไดเรกทอรีเพ่ือทํางาน ตาม
ตัวอยางท่ี /usr/ local/etc/mirror   

• มีตัวอยาง script สําหรับ mirror linux-sis อยูที่ /usr/local/etc/mirror/packages/ 
linux-sis 

·À≈Ëß¢ÈÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ 
• ftp://sunsite.org.uk/packages/mirror/ 
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บทนี้จะกลาวถึง การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาทางเครือขาย และจะแนะนําเครื่องมือท่ี
ใชในการชวยงาน 4 ตัวดวยกัน คือ ping, traceroute, nslookup และ host 

°“√«‘‡§√“–ÀÏ “‡Àµÿ¢Õßª—≠À“∑“ß‡§√◊Õ¢Ë“¬ 
ปญหาทางเครือขายที่เราจะพบกัน ก็คือทําไมใชงานอินเทอรเน็ตไมได ซึ่งเมื่อไดทําการ

ตรวจสอบ วิเคราะหหาสาเหตุออกมาแลว ก็สามารถจะเปนแบงปญหาออกไดเปน 4 กลุม คือ  

• ปญหาในระดับ Application  Application ทํางานผิดพลาดหรือเราตั้งคาผิดเอง เชน 
ต้ังคา Proxy Server ใน Browser ผิด รวมถึงปญหา ตั้งคา DNS Server ไมถูกตอง 

• ปญหาในระดับ IP และการตั้งคาในอุปกรณ (Configuration) การตั้งคาในอุปกรณ 
Router หรือคอมพิวเตอรผิด 

• ปญหาในระดับฮารดแวร  เชน Router หรือคอมพิวเตอรเสีย หรือวงจรส่ือสารไม
ทํางาน (บางทีเรียกวา Down) 

การวิเคราะหเราควรจะ ลอมกรอบปญหาใหแคบ มุงสูตัวปญหา ตัวอยางเชน ถาหนวยงาน
ของทานมีเครือขาย LAN อยูภายใน มีคอมพิวเตอรพีซีอยูประมาณ 50 เคร่ือง ใชงาน Microsoft 
Windows 95 มี Linux Server 1 ตัว ทําหนาที่เปน File, Print, E-mail, Web Proxy Server และ 
Router 1 ตัวตอเขากับวงจรส่ือสาร ไปยังผูใหบริการอินเทอรเน็ตของทาน โดยทานมีระเบียบวา 
ผูใชทุกคนจะตองติดตั้งคา Proxy Server ใน Web Browser ใหชี้มายังเคร่ือง Linux Server ของ
ทานจึงจะใชงาน World Wide Web ได 
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กรณีที่ 1  มีผูใชบอกวา เคร่ืองพีซีของเขาใชงาน WWW ไมได แตใช E-mail ได อันนี้เราก็
จะทราบไดทันทีวา ปญหาอยูที่เคร่ืองเขาเองแนนอน และในระดับฮารดแวรไมมีปญหา เนื่องจาก
เขายังใช E-mail ได ในระดับ IP ก็ไมมีปญหา เนื่องจากเขายังใช E-mail ไดอีก นาจะเปนที่ตัว
ซอฟตแวรในเคร่ืองของเขายังติดตั้งไมถูกมากกวา  ทานอาจพบวา เคร่ืองของเขายังต้ังคา Proxy 
Server ไมถูกตอง 

กรณีที่ 2  มีผูใชบอกวา เคร่ืองพีซีของเขาใชงานอินเทอรเน็ตไมไดเลย ทั้ง WWW และ E-
mail อันดับแรกสุด ทานควรตรวจสอบปญหาในระดับฮารดแวร วิธีงายๆ คือดูวามีเคร่ืองคนอ่ืนใช
งานอินเทอรเน็ตไดบางไหม ปรากฏวามี คนอ่ืนยังใชงานอินเทอรเน็ตไดตามปกติ แสดงวาเปน
ความผิดปกติเฉพาะที่เคร่ืองเขาเอง ซึ่งอาจะเปนปญหาในระดับฮารดแวร เราก็ตรวจสอบตอวา 
สาย LAN เชื่อมตอดีไหม ไฟติดไหม อาจทดสอบเปลี่ยนสาย LAN ใหม หรืออาจเปนปญหาใน
ระดับ IP ดูวาการติดตั้งคา IP Address ถูกไหม ใชคําสั่ง Ping (ซึ่งจะกลาวตอไป) ทดสอบการ
เชื่อมตอในระดับ IP วาเห็นเคร่ืองอ่ืนๆ ไหม ลอง Ping ไปที่ Gateway (Router) Ping ออกไปขาง
นอกองคกร เชน ping 202.44.204.33 (ซึ่งเปน IP Address ของ www.nectec.or.th) การทดสอบ
ในระดับนี้ตองใช IP Address หมด (หามใชชื่อ เพื่อแยกแยะปญหาออกจากปญหาของ DNS) 
ถาพบวาใชคําสั่ง Ping เจอเคร่ืองอ่ืนๆ หมดแลว ก็ลอง Ping ดวยชื่อแทน เชน ping www.nectec. 
or.th ปรากฏวา ping ไมได แสดงวาเปนปญหาท่ีระบบ DNS แนนอน เพราะระบบ DNS มีหนาท่ี
แปลงชื่อเปนเลข IP Address ใหตรวจสอบวาตั้งคา DNS ไวถูกตองหรือไม 

กรณีที่ 3  มีผูใชบอกวาเคร่ืองพีซีของเขาใชงานอินเทอรเน็ตไมไดเลย ทั้ง WWW และ E-
mail เมื่อตรวจสอบดูแลวเคร่ืองๆ อื่นก็ใชไมไดเชนกันทั้งองคกร แสดงวาเปนปญหาท่ีอุปกรณท่ี
ทุกคนใชรวมกัน ตรวจสอบในระดับฮารดแวร ดูวา Hub, Router ยังทํางานอยูหรือไม มีตัวไหนท่ี
หยุดทํางาน ไฟที่ทุกอุปกรณติดดีหรือไม จากน้ันเราอาจใชคําส่ัง ping จากเคร่ืองพีซีเคร่ืองใด
เคร่ืองหนึ่งในการหาสาเหตุของปญหา โดยเร่ิม ping ทดสอบเครื่องพีซีและ Router วาเห็นไหม ถา
เห็นก็แสดงวาเครือขายภายในของเรายังปกติดี ลองใช ping หรือ traceroute ออกไปที่ขางนอก
หนวยงาน เชน traceroute 202.44.204.33 เราก็จะเห็นวามันไปติดท่ีไหน ถาแสดงชื่อ Router ฝง
เราแลวก็คางไป ก็แสดงวาอาจเปนปญหาที่วงจรส่ือสารของเราเอง แจงผูใหบริการ ถาแสดงถึงชื่อ 
Router ฝง ISP ที่เราตออยูแลวคอยหยุด ก็แสดงวาวงจรส่ือสารของ ISP อาจมีปญหา สามารถ
สอบถาม ISP วาเกิดอะไรขึ้นหรือเปลา 

จากตัวอยางที่ยกขึ้นมานี้ เปนเพียงกรณีสมมติเทาน้ัน เครือขายจริงๆ ของทานอาจซับซอน
กวานี้ และปญหาที่เกิดข้ึน อาจเปนปญหาท่ียากกวาน้ี แตอยางไรก็ตามจากประสบการณของ
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ผูเขียนท่ีผานมา ปญหาใดๆ ไมวาจะซับซอนแคไหน การใชเคร่ืองมือพื้นฐานงายๆ เชน ping, 
traceroute, nslookup และ host ก็สามารถวิเคราะหหาสาเหตุปญหาไดเกิน 90% อยางนอยเรา
ก็จะทราบวาปญหาอยูที่ไหน ซึ่งจะไดดําเนินการแกไขใหถูกจุดตอไป เราจะกลาวถึงการใชงาน
เคร่ืองมือเหลานี้ตอไป 

Ping 
โปรแกรม Ping เปนคําสั่งที่ใชสําหรับการทดสอบขั้นพ้ืนฐานของการเชื่อมตอกันระหวาง

อุปกรณ (อาจเปนระหวางเครื่องคอมพิวเตอร หรือ Router) 2 ชิ้นที่เชื่อมตอกันดวยเครือขาย 
อินเทอรเน็ต  โดยจะสง packet ICMP Echo_request ไปยังเครื่องที่ตองการทดสอบ ถาไมได
คําตอบกลับมา ก็แสดงวาการเชื่อมตอยังไมสมบูรณ และถาเคร่ืองดังกลาวไดรับก็จะตอบมา (ICMP 
Echo_response) วาไดรับ packet นั้นแลว  

เวลาที่ใชในต้ังแตสงขอมูลออกไปจนถึงไดรับคําตอบกลับมา จะเรียกวา Round Trip Time 
(RTT) สามารถใชประโยชนไดในการวัดวาเสนทางสื่อสารไปยังเคร่ืองท่ีตอบกลับมานั้น มีความเร็ว
หรือความแออัดขนาดไหน 

การใชงานคําสั่ง ping ใหพิมพคําวา ping แลวตามดวยชื่อ host หรือ IP ของ host ท่ี
ตองการทดสอบการเชื่อมตอดังตัวอยางดานลางนี้ 

# ping www.trace.com 
PING www.trace.inter.net (38.15.19.85): 56 data bytes 

64 bytes from 38.15.19.85: icmp_seq=0 ttl=242 time=400 ms 

64 bytes from 38.15.19.85: icmp_seq=1 ttl=242 time=453 ms 
64 bytes from 38.15.19.85: icmp_seq=3 ttl=242 time=482 ms 

64 bytes from 38.15.19.85: icmp_seq=5 ttl=242 time=421 ms 

64 bytes from 38.15.19.85: icmp_seq=6 ttl=242 time=347 ms 
64 bytes from 38.15.19.85: icmp_seq=8 ttl=242 time=507 ms 

64 bytes from 38.15.19.85: icmp_seq=9 ttl=242 time=441 ms 

64 bytes from 38.15.19.85: icmp_seq=10 ttl=242 time=348 ms 
 

^c        ( พิมพ Ctrl-C เพื่อหยุดการ 
ping ) 
----www.trace.inter.net PING Statistics---- 

12 packets transmitted, 8 packets received, 33% packet loss 
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round-trip (ms)  min/avg/max = 347/425/507 ms 

ผลลัพธที่ไดจากการใชคําส่ังนี้ในแตละบรรทัดมีอยู 5 สวน ไดแก   

1. 64 Byte ขนาดของ packet ที่สงไป ซ่ึงมีหนวยเปน bytes  

2. 38.15.19.85 Address ของจุดหมายปลายทางที่ตองการทดสอบ  

3. icmp_seq ลําดับของการสง packet ( icmp_seq : Internet Control Message 
Protocol Sequence )  

4. ttl (Time-to-Live) TTL จะแสดงถึงจํานวนกาว (hop) ที่ packet นี้ใชในการเดินทาง
ไปถึงปลายทาง โดยท่ีคา TTL นั้นจะเร่ิมจาก 255 และจะลดลง
เร่ือยๆ ทีละ 1 เมื่อผานอุปกรณใน Layer-3 1 เคร่ือง (เชน 
Router เปนตน แตสําหรับ Hub หรือ Switch จะเปนอุปกรณใน 
Layer 2)  จากตัวอยาง คา ttl=242 แสดงวาในการจะเดินทางไป
ยังปลายทางนี้ ตองผานทั้งหมด 255-242= 13 hop 

5. time  คา RTT (Round trip time) ชวงเวลานับจากเริ่มสง packet ไป
จนกระทั่งไดรับคําตอบกลับมาจากปลายทางโดยมีหนวยเปน 
millisecond (ms) คานี้อาจไมเทากันในแตละบรรทัด ขึ้นกับความ
แออัดของเสนทางสื่อสารในขณะนั้น  ถาเลข RTT มีคาต่ํา 
หมายความวาสามารถไปถึงปลายทางนั้นไดเร็ว คือมีความแออัด 
นอย หรือมีความเร็วของวงจรส่ือสารสูงน่ันเอง 

และในผลลัพธสรุปดานลางนั้นมีอยู 4 สวน ไดแก 

1. packet transmitted  หมายความวา เคร่ืองของทานไดสง packet เพ่ือการทดสอบไป
ใหกับ host ปลายทางทั้งหมด 12 packet 

2  packet received  หมายความวาจํานวนของ packet ที่ host ปลายทางไดรับและตอบ
กลับมามีเพียง 8 

3  33% packet loss  หมายถึง อัตราสวนของจํานวนของ packet ที่สูญหายไป (สงออก
ไป แตไมไดรับคําตอบกลับมา) ตอจํานวน packet ท่ีสงไปท้ังหมด โดยคํานวณออกมา
เปนเปอรเซ็นต (%) 
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4. round-trip  หมายถึง คา RTT  ที่วัดไดจากการทดสอบโดยมีหนวยเปน millisecond 
(ms)  โดยจะแสดงเวลาท่ีนอยที่สุด (min) เวลาที่มากที่สุด (max) และเวลาเฉลี่ย (avg) 

นอกจากนี้คําสั่ง Ping ยังมีอีกออปชันเพ่ิมเติมหลายรูปแบบ ซึ่งในท่ีนี้ผูเขียนขอยกตัวอยาง
ท่ีมีอาจใชบอยและคิดวาเปนคําสั่งที่จะเปนประโยชนตอผูอานมากที่สุด ดังนี้ 

1. ping -c count host 

เปนการกําหนดจํานวนคร้ังในการสง packet ออกไปยัง host ปลายทาง 

2. ping -s packetsize host 

เปนการกําหนดขนาดของ packet ที่ตองการสงไปยัง host ปลายทาง โดยมีหนวยเปน byte 

ตัวอยางเชน 

# ping -c 10 -s 100 www.trace.com 
PING www.trace.inter.net (38.15.19.85): 100 data bytes 

108 bytes from 38.15.19.85: icmp_seq=0 ttl=241 time=309 ms 

108 bytes from 38.15.19.85: icmp_seq=1 ttl=242 time=480 ms 

108 bytes from 38.15.19.85: icmp_seq=2 ttl=242 time=404 ms 

108 bytes from 38.15.19.85: icmp_seq=3 ttl=242 time=402 ms 
108 bytes from 38.15.19.85: icmp_seq=4 ttl=242 time=307 ms 

108 bytes from 38.15.19.85: icmp_seq=5 ttl=242 time=467 ms 

108 bytes from 38.15.19.85: icmp_seq=6 ttl=242 time=378 ms 

108 bytes from 38.15.19.85: icmp_seq=7 ttl=242 time=509 ms 

108 bytes from 38.15.19.85: icmp_seq=8 ttl=242 time=1216 ms 

 
----www.trace.inter.net PING Statistics---- 

10 packets transmitted, 9 packets received, 10% packet loss 

round-trip (ms)  min/avg/max = 307/497/1216 ms 

3. ping -q host 

ping ในลักษณะนี้จะแสดงผลลัพธออกมาเฉพาะผลสรุป packet loss และ round-trip time 
เทาน้ัน 

ตัวอยางเชน 
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# ping -c 10 -q www.trace.com 
PING www.trace.inter.net (38.15.19.85): 56 data bytes 

----www.trace.inter.net PING Statistics---- 

10 packets transmitted, 10 packets received, 0% packet loss 

round-trip (ms)  min/avg/max = 282/497/856 ms 

4. ping -R host 

จะแสดงเสนทางไปกลับวาจากจุดเร่ิมตนคือเคร่ืองที่คุณตองผานเคร่ืองอะไรบางจนกระทั่ง
ถึง host ที่คุณตองการและจาก host นั้นกลับมายังเคร่ืองของคุณตองผานเครื่องอะไรบาง 

# ping -R www.ait.ac.th 

PING inetserv.ait.ac.th (203.159.0.1): 56 data bytes 

64 bytes from 203.159.0.1: icmp_seq=0 ttl=251 time=18 ms 

RR:     tubtim-komain.nectec3.nectec.or.th (203.150.18.166) 
        192.150.250.229 

        gw-thaisarn.ait.ac.th (203.159.0.129) 

        inetserv.ait.ac.th (203.159.0.1) 

        gw-worldnet.ait.ac.th (203.159.0.64) 

        192.150.250.230 

        komain-tubtim.nectec3.nectec.or.th (203.150.18.165) 
        tubtim.nectec.or.th (202.44.204.2) 

        video2.nectec.or.th (202.44.204.43) 

64 bytes from 203.159.0.1: icmp_seq=1 ttl=251 time=3734 ms   (same route) 

64 bytes from 203.159.0.1: icmp_seq=2 ttl=251 time=2734 ms   (same route) 

64 bytes from 203.159.0.1: icmp_seq=3 ttl=251 time=1735 ms   (same route) 

64 bytes from 203.159.0.1: icmp_seq=4 ttl=251 time=735 ms    (same route) 
64 bytes from 203.159.0.1: icmp_seq=5 ttl=251 time=18 ms     (same route) 

 

 
----inetserv.ait.ac.th PING Statistics---- 

6 packets transmitted, 6 packets received, 0% packet loss 

round-trip (ms)  min/avg/max = 18/1496/3734 ms 

ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 95, NT ก็มีโปรแกรม ping เชน สามารถเรียกใชงาน
ไดตามตัวอยางดังนี้ 
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Traceroute 
โปรแกรม Traceroute เปนคําส่ังท่ีแสดงเสนทางท่ีใชในการสงขอมูลจากเครื่องที่เราอยูไปยัง

เคร่ืองปลายทางวา ผาน Router/ อุปกรณ ตัวใดบาง และแตละ hop ใชเวลาเทาไร โดยใชหลักการ
ท่ีวา ถา Router ไดรับ packet หนึ่งๆ กอนมันจะ forward ไปใหปลายทาง มันจะตรวจสอบกอนวา 
คา TTL=0 หรือยัง ถายังก็จะ forward ให พรอมกับลดคา TTL ลง 1 แตถา TTL=0 แลวก็จะไม 
forward packet นั้น จะสง packet ICMP Time Exceeded ตอบกลับไปยังผูสงแทน 

วิธีการทํางานของ Traceroute มันจะสง UDP Packet ไปยังปลายทาง โดยตั้งคา TTL 
เร่ิมตน 1 แลวรอคําตอบ ICMP Time Exceeded มาจาก Router ระหวางทาง และเพ่ิมขึ้น TTL 
ข้ึนไปเร่ือยๆ จนกวาจะไดรับคําตอบจากเคร่ืองปลายทางนั้นเอง รายชื่อของ Router ที่สงคําตอบ 
ICMP Time Exceeded กลับมาทั้งหมดก็จะแสดงถึง เสนทางที่ขอมูลวิ่งไปจากเคร่ืองเราไปยัง
ปลายทางนั่นเอง 

การใชงานคําสั่ง traceroute ใหพิมพคําวา traceroute แลวตามดวยชื่อ host หรือ IP ของ 
host ที่คุณตองการดังตัวอยางดานลางนี้ 

# traceroute www.trace.com 

traceroute to www.trace.inter.net (38.15.19.85), 30 hops max, 40 byte 

packets 
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 1  tubtim (202.44.204.2)  1 ms  1 ms  0 ms 
 2  gw-PubNet.inet-th.net (203.151.176.237)  27 ms  53 ms  23 ms 

 3  amaze.inet.co.th (203.150.11.27)  32 ms  12 ms  60 ms 

 4  gin-la-bb2.Teleglobe.net (207.45.212.217)  300 ms  263 ms  274 ms 

 5  gin-la-bb1.Teleglobe.net (207.45.212.222)  313 ms *  300 ms 

 6  Teleglobe.net (207.45.211.242)  459 ms  326 ms * 
 7  core.net211.psi.net (38.1.2.1)  414 ms  382 ms  410 ms 

 8  38.1.21.34 (38.1.21.34)  1117 ms  359 ms * 

 9  www8a-gw.northeast.us.psi.net (38.1.41.199)  764 ms  528 ms  909 ms 

10  www8a.inter.net (38.15.19.2)  368 ms *  428 ms 

ผลลัพธที่ไดจากการใชคําส่ังนี้ในแตละบรรทัดมีอยู 3 field ตัวอยางเชน ในบรรทัดแรก 

1. 1   ttl (Time-to-Live)  แสดงถึงลําดับของ Hop ที่ packet ว่ิงไป 

2. tubtim(202.44.204.2) Address ของ Router แตละ Hop 

3. 1 ms 1 ms 0 ms RTT (Round trip time) จาก tubtim(202.44.204.2) มายัง
เคร่ืองของเรา หนวยเปน millisecond (ms) โดยในแตละ
บรรทัด จะมีการทดสอบสง packet ออกไป 3 คร้ัง ผลที่ได
แตละคร้ังจะถูกแสดง (1, 1, 0 ms)  

ถาไมมีสัญญาณใดๆ ตอบกลับจาก host ที่ traceroute ไปหาภายใน 3 วินาที บรรทัดนั้น 
ก็จะแสดงเครื่องหมายดอกจัน (*) ที่ probe นั้นๆ (อาจเปนไปไดวา เคร่ืองนั้นไมยอมตอบกลับ 
หรือตอบกลับแต packet ว่ิงมาไมถึง แตวายังสามารถ forward packet ไปไดตามปกติ ไมไดมี
ความผิดพลาดแตอยางใด) 

ตามหลักแลว Router ในบรรทัดลางๆ (มีคา TTL สูงกวา) ก็ควรจะมีคา RTT ท่ีสูงกวา
บรรทัดตนๆ แตก็ไมจําเปน ขึ้นอยูกับสภาพของเครือขายในขณะนั้นดวย ดังตัวอยางขางตน ใน
บรรทัดที่แสดงคา ttl = 7 ใชเวลา 414 ms ตํ่ากวาที่ ttl = 6 ซึ่งใชเวลา 459 ms 

นอกจากนี้คําสั่ง Traceroute ยังมีอีก Option อีกหลายรูปแบบแลวแตความตองการของ
ผูใช  ซึ่งในท่ีนี้ผูเขียนขอยกบางตัวอยางที่มีผูใชใชบอย  ดังนี้ 

1. traceroute host packetsize  

เปนการกําหนดขนาดของ packet ไดวาตองการที่จะสงแพ็กเกต (packet) ขนาดเทาใด
ออกไป 
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2. traceroute -m max_ttl host 

คุณสามารถกําหนดคา ttl ไดตามที่ตองการ (ผลที่ไดจะไมแสดงเสนทางไปจนถึงปลายทาง 
จะแสดงถึงแค TTL ท่ีเรากําหนด)  ตัวอยางเชน 

# traceroute -m 5 www.trace.com 100 
traceroute to www.trace.inter.net (38.15.20.85), 5 hops max, 140 byte 

packets 

 1  tubtim (202.44.204.2)  1 ms  1 ms  0 ms 

 2  gw-PubNet.inet-th.net (203.151.176.237)  37 ms  18 ms  66 ms 

 3  amaze.inet.co.th (203.150.11.27)  73 ms  10 ms  23 ms 
 4  gin-la-bb2.Teleglobe.net (207.45.212.245)  331 ms  279 ms  314 ms 

 5  * gin-la-bb1.Teleglobe.net (207.45.212.222)  327 ms  309 ms 

3. traceroute -n host 

ใหแสดงผลใน field ที่ 2 ของผลลัพธออกมาเปน IP Address เทานั้น 

4. traceroute -q nqueries port 

ใหทําการทดสอบโดยสง packet ออกไป nqueries คร้ัง แทนที่จะเปน 3 คร้ัง ตัวอยางเชน 

# traceroute -n -q 4 www.trace.com 

traceroute to www.trace.inter.net (38.15.20.85), 30 hops max, 40 byte 

packets 

 1  202.44.204.2  1 ms  1 ms  0 ms  1 ms 
 2  203.151.176.237  123 ms  10 ms  15 ms  30 ms 

 3  203.150.11.27  18 ms  28 ms  55 ms  108 ms 

 4  207.45.212.249  609 ms  323 ms  305 ms  366 ms 

 5  207.45.212.222  264 ms *  203 ms  236 ms 

 6  207.45.211.242  282 ms  308 ms  345 ms  334 ms 

 7  38.1.3.3  346 ms  353 ms *  318 ms 
 8  38.1.23.3  2378 ms  314 ms  743 ms  458 ms 

 9  38.1.23.3  478 ms  395 ms  351 ms  588 ms 

10  * 38.1.43.242  297 ms  933 ms  543 ms 

38.15.20.2  385 ms * * * 
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ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows NT ก็มีโปรแกรม traceroute เชนกัน แตจะชื่อวา 
tracert สามารถเรียกใชงานไดตามตัวอยางดังนี้ 

 

Nslookup 
nslookup เปนเคร่ืองมือท่ีใชทดสอบ DNS และการทํางานของ DNS Server โดยจะมีอยู

บนระบบ Unix เกือบทุกระบบ รวมถึง Microsoft Windows NT ดวย การทํางานมี 2 โหมดคือ 
รูปแบบโตตอบ หรือ Interactive และแบบไมโตตอบ หรือ Non-interactive (ใสคําส่ังไปคร้ังเดียว 
และรอผลตอบกลับมา) หากตองการดูขอมูลเดียวคร้ังเดียว ก็ควรเลือกใชรูปแบบ Non-interactive 
แตถาคุณตองการดูขอมูลที่หลากหลาย มีการเปลี่ยนคาตางๆ ไปมาก็ควรเลือกใชรูปแบบ Inter–
active 

ตัวอยางของรูปแบบ Interactive 

# nslookup 
Default Server:  localhost 

Address:  127.0.0.1 

 

>(กด CTRL-D เพื่อออก) 
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เมื่อคุณเรียกคําสั่ง nslookup โดยไมมี Option อะไร โปรแกรมจะแสดง “>” Prompt เพ่ือ
แสดงความพรอมที่จะรับคําสั่ง ทานจะตองใชคําสั่ง ในรูปแบบของ nslookup เอง ซึ่งจะกลาวใน
หัวขอตอไป หากคุณตองการคําแนะนําหรือความชวยเหลือ สามารถพิมพ “?” หรือ “help” และ
เมื่อคุณตองการออกจากโปรแกรมก็ใหพิมพ “ ^D “ (CTRL-D)  

ตัวอยางของรูปแบบ Non-interactive จะเห็นวา เมื่อเรียกใชตามดวยชื่อ host เชน ns.apnic. 
net nslookup ก็จะไปคนหา IP Address ของมัน ns.apnic.net มาให และหยุดการทํางาน กลับมา
ท่ี Shell Promt เหมือนเดิม (ไมมี Nslookup Prompt “>”) 

# nslookup ns.apnic.net 
Server:  localhost 

Address:  127.0.0.1 

Non-authoritative answer: 

Name:    ns.apnic.net 

Address:  203.37.255.97 

# 

§” —Ëß¿“¬„π√Ÿª·∫∫ Interactive ¢Õß‚ª√·°√¡ nslookup 
โปรแกรม nslookup  รูปแบบ Interactive จะมีรูปแบบคําส่ังเฉพาะของมัน เราสามารถดูวา

มีคําสั่งอะไรบาง และดูวาคาท่ีต้ังไวในขณะนี้เปนอยางไร โดยใชคําสั่ง set all ตามตัวอยางน้ี 

# nslookup 
Default Server:  localhost 

Address:  127.0.0.1 
 

> set all 

Default Server:  localhost 
Address:  127.0.0.1 

 

Set options: 
 nodebug         defname     search        recurse    nod2     novc 
 noignoretc      port=53 
 querytype=A     class=IN    timeout=5     retry=4 
 root=ns.internic.net. 

 domain=nectec.or.th 
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 srchlist=nectec.or.th 
 

> ^D 

Default name server คือ Name Server เร่ิมตน เมื่อเรียกใชโปรแกรม nslookup โดย
กรณีน้ีคือ localhost Default Server จะเปน Nameserver ตัวแรกท่ีทานไดระบุไวใน 
/etc/resolv .conf 

คําสั่งตางๆ ของ nslookup มีดังนี้ 

1. ออกจากโปรแกรม  เมื่อตองการออกจากโปรแกรม nslookup โหมด Interactive ให
พิมพ " ^D “ (CTRL-D) หรือ exit  

2. คําสั่งที่ข้ึนตนดวย set  เปนคําสั่งที่ใชเปล่ียนคาตางๆ ของรูปแบบการคนหาซึ่งจะมี
ผลตอการใชคําสั่งเพื่อการคนหา (ซึ่งจะกลาวตอไป) คําสั่งดังกลาวมีดังนี้ 

2.1 set [no]debug 

 เปนการเขาสูโหมด debug และจะแสดงขอมูลการทํางานมากกวาปกติ เหมาะสําหรับ
การตรวจสอบปญหาอยางละเอียดหากไมตองการใชโหมดนี้ใหใชคําสั่ง nodebug  คา
ปกติ (Default) จะเปน nodebug และคํายอของคําสั่งนี้คือ [no]deb 

2.2 set [no]d2 

 เปนการเขาสูโหมด debug ระดับ 2 จะแสดงทุกขอมูลของทุก packet และจะละเอียด
กวาการใชคําส่ัง debug ธรรมดา คาปกติจะเปน nod2  

2.3 set domain=name 

 เปนการเปลี่ยนคา default domain name ใหเปนโดนเมนที่เรากําหนดให คํายอของ
คําสั่งนี้คือ do 

2.4 set querytype=value หรือ type=value 

 เปลี่ยนชนิดของขอมูลท่ีจะถาม ซึ่งชนิดของขอมูลนั้นมีดังน้ี 
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ชนิดขอมูล ความหมาย 
A IP Address ของ host 
CNAME Canonical name ( ช่ือเลน ) 
HINFO Host information 
MINFO Mailbox information 
MX Mail Exchange 
NS Name Server 
PTR Pointer record 
SOA Start Of Authority 
TXT Text information 
UINFO User information 

คาปกติของ query type จะเปน A และคํายอของคําสั่งนี้คือ q หรือ ty ตัวอยางของการ
กําหนดชนิดของขอมูลมีดังนี้ เราสามารถกําหนดเปน type ANY ถาตองการผลลัพธของทุก type 

# nslookup 
Default Server:  nscache1.nectec.or.th 

Address:  202.44.204.36 
 

> set type=mx 

> school.net.th 
Server:  nscache1.nectec.or.th 

Address:  202.44.204.36 

 

school.net.th   preference = 1, mail exchanger = user.school.net.th 

school.net.th   nameserver = ns2.inet.co.th 

school.net.th   nameserver = ns1.nectec.or.th 
user.school.net.th    internet address = 203.151.255.147 

ns2.inet.co.th        internet address = 202.44.202.3 

ns1.nectec.or.th      internet address = 202.44.204.67 

> set type=ns 

> school.net.th 
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Server:  nscache1.nectec.or.th 
Address:  202.44.204.36 

 

school.net.th   nameserver = ns1.nectec.or.th 

school.net.th   nameserver = ns2.inet.co.th 

ns1.nectec.or.th      internet address = 202.44.204.67 
ns2.inet.co.th        internet address = 202.44.202.3 

> set type=any 

> school.net.th 

Server:  nscache1.nectec.or.th 

Address:  202.44.204.36 

 
school.net.th   nameserver = ns1.nectec.or.th 

school.net.th   nameserver = ns2.inet.co.th 

school.net.th 
     origin = ns1.nectec.or.th 

     mail addr = sysadmin.ns1.nectec.or.th 

     serial = 1998092801 
     refresh = 21600 (6H) 

     retry   = 7200 (2H) 

     expire  = 1209600 (2W) 
     minimum ttl = 1800 (30M) 

school.net.th   preference = 1, mail exchanger = user.school.net.th 

school.net.th   internet address = 202.44.204.80 
school.net.th   nameserver = ns1.nectec.or.th 

school.net.th   nameserver = ns2.inet.co.th 

ns1.nectec.or.th      internet address = 202.44.204.67 
ns2.inet.co.th  internet address = 202.44.202.3 

user.school.net.th      internet address = 203.151.255.147 

2.10 set retry=number 

 กําหนดจํานวนคร้ังของการพยายามถามเปนจํานวน number คร้ัง หากเราถามไปแลว
และไมไดรับคําตอบกลับมาภายในเวลา time-out ( set timeout ) เวลาจะเพ่ิมข้ึนเปน 2 
เทา และสงคําถามไปใหมเร่ือยๆ จนกระทั่งครบจํานวนคร้ังที่กําหนด หากยังไมไดรับ
คําตอบอีกก็จะไมถามตอและก็ถือวาไมไดคําตอบ คาปกติจะเปน 4 คร้ัง และคํายอของ
คําสั่งนี้คือ ret 
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2.11 set timeout=number 

 เปลี่ยนชวงเวลาในการรอคําตอบเปนเวลา number วินาที คาปกติจะเปน 5 วินาที และ
คํายอของคําสั่งนี้คือ ti 

2.12 set all 

 เปนคําสั่งซ่ึงจะแสดงใหเห็นวาคาที่เรากําหนดไวท้ังหมดคืออะไรบาง (ไดแสดงในตัวอยาง
ขางตนไปแลว 

 นอกจากนี้ ยังมีคําส่ังเพิ่มเติมอีกเชน set search, set nodefname แตจะไมไดใช
บอยคร้ังนักจึงไมขอกลาวในที่นี้ ผูสนใจสามารถอานเพิ่มเติมไดจาก Man Page 

3. คําสั่งเพื่อคนหาขอมูล  

3.1 <ช่ือ host>  

 ใสชื่อ host ก็จะไดรับคําตอบเปน IP Address ซึ่งชื่อ host ที่ใสไปนั้นตองเปนชื่อเต็ม 
และตามดวย . หากไมไดเปนชื่อ host ที่ตามดวย default domain name และถาใส IP 
Address ก็จะไดรับคําตอบเปนชื่อ host หากตองการคนหา Reverse IP Domain 
จะตองใสเลขแบบกลับหัวกลับทาย, set type=any และใชโดเมน in-addr.arpa ตาม
ตัวอยางนี้ 

# nslookup 
Default Server:  nscache1.nectec.or.th 

Address:  202.44.204.36 
> www.school.net.th 

Server:  nscache1.nectec.or.th 

Address:  202.44.204.36 

 

Name:    www.school.net.th 

Address:  202.44.204.80 
 

> 202.44.204.80 

Server:  nscache1.nectec.or.th 
Address:  202.44.204.36 
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Name:    www.school.net.th 
Address:  202.44.204.80 

 

> set type=any 

> 80.204.44.202.in-addr.arpa 

Server:  nscache1.nectec.or.th 
Address:  202.44.204.36 

 

80.204.44.202.in-addr.arpa    name = www.school.net.th 

204.44.202.in-addr.arpa nameserver = ns1.nectec.or.th 

204.44.202.in-addr.arpa nameserver = ns2.inet.co.th 

ns1.nectec.or.th  internet address = 202.44.204.67 
ns2.inet.co.th    internet address = 202.44.202.3 

> 204.44.202.in-addr.arpa 

Server:  nscache1.nectec.or.th 
Address:  202.44.204.36 

 

204.44.202.in-addr.arpa nameserver = ns1.nectec.or.th 
204.44.202.in-addr.arpa nameserver = ns2.inet.co.th 

204.44.202.in-addr.arpa 

     origin = ns1.nectec.or.th 
     mail addr = sysadmin.ns1.nectec.or.th 

     serial = 1998102801 

     refresh = 21600 (6H) 
     retry   = 7200 (2H) 

     expire  = 1209600 (2W) 

     minimum ttl = 86400 (1D) 
204.44.202.in-addr.arpa nameserver = ns1.nectec.or.th 

204.44.202.in-addr.arpa nameserver = ns2.inet.co.th 

ns1.nectec.or.th  internet address = 202.44.204.67 

ns2.inet.co.th    internet address = 202.44.202.3 

3.2 คําสั่ง server  

server <ชื่อ Name Server ตัวใหม> 

ใชเพ่ือเปล่ียน Name Server ที่เราทําการคนหาอยูเปนตัวอื่น ตัวอยางเชน 
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# nslookup 
Default Server:  nscache1.nectec.or.th 

Address:  202.44.204.36 

 

> server ns.thnic.net 

Default Server:  ns.thnic.net 
Address:  202.28.0.1 

> 

3.3 คําสั่ง ls  

ls [option] domain [> filename] หรือ ls option domain [>> filename] 

 แสดงขอมูลท้ังหมดท่ีมีอยูในโดเมน (domain) ท่ีกําหนด ปกติจะแสดงที่หนาจอเลย แต
ถามีเคร่ืองหมาย > หรือ >> ตามดวยชื่อไฟล ผลการทํางานของคําสั่งจะถูกเก็บไวใน
ไฟลชื่อนั้นแทน มีออปชันตางๆ ใหเลือกดังนี้ 

 -t querytype 

 แสดงขอมูลตางๆ ที่อยูในชนิดของ query ตามตารางที่กลาวถึง querytype ในหัวขอท่ี
ผานมา 

 -a 

 แสดงขอมูลที่เปน CNAME ของ host ในโดเมนนั้น ๆ คําสั่งนี้มีความหมายเหมือนกับ -
t CNAME 

  -d 

 แสดงขอมูลทุกอยางในโดเมนนั้น ๆ คําสั่งนี้มีความหมายเหมือนกับ -t ANY 

 -h 

 แสดงขอมูลท่ีเกี่ยวกับ CPU และ OS สําหรับโดเมนนั้น ๆ คําส่ังนี้มีความหมาย
เหมือนกับ -t HINFO 
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# nslookup 
Default Server:  nscache1.nectec.or.th 

Address:  202.44.204.36 

 

> ls nectec.or.th 

[nscache1.nectec.or.th] 
 nectec.or.th.            server = ns2.inet.co.th 

 nectec.or.th.            server = ns1.nectec.or.th 

 nectec.or.th.            server = ns.thnic.net 

 ofc100                   A    203.154.105.100 

 ofc101                   A    203.154.105.101 

. 

. 

. 

cache1                    202.44.204.35 
cache2                    202.44.204.53 

แสดงขอมูลประเภท NS และ A สําหรับ domain nectec.or.th 
 
> ls -t mx nectec.or.th 

[nscache1.nectec.or.th] 

 nectec.or.th.            5    nucleus.nectec.or.th 
. 

. 

. 
 live                     5    mx.nectec.or.th 

 ns1                      5    mx.nectec.or.th 

 ns2                      5    mx.nectec.or.th 
แสดงขอมูลประเภท MX  สําหรับ domain nectec.or.th 

 

> ls -t any nectec.or.th > /tmp/pang 
สามารถนําขอมูลท่ีไดไปเก็บลงไฟล 

[nscache1.nectec.or.th] 

################ 
Received 824 records. 

นําขอมูลทุกประเภท สําหรับ domain nectec.or.th ลง file /tmp/pang 
 

> view /tmp/pang 

 3com                      A   203.151.255.22 

 IIG-jade.nectec3          A   203.151.255.2 

 ITSC-pie                  A   202.44.206.3 
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. 

. 

. 

 Thaisarn-pie              A   202.44.206.2 

 True-PPP1                 A   203.150.123.1 

แสดงขอมูลทุกประเภท ท่ีอยูใน  file /tmp/pang 

3.4 help หรือ ? 

เมื่อตองการทราบรายละเอียดในการใชงานโปรแกรมนี้ 

เราสามารถนําคําสั่งเหลานี้มาใชในโหมด Non-interactive ไดโดยละคําวา set และใช
เคร่ืองหมาย - แทน เชน จากที่เราใช set debug หรือ set domain=nectec.or.th ก็เปล่ียนไปเปน 

nslookup -debug -domain=nectec.or.th <ช่ือ host หรือ domain ท่ีตองการคนหา> 
12 

ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows NT ก็มีโปรแกรม nslookup เชนกัน สามารถเรียกใช
งานไดตามตัวอยางดังนี้ 
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Host 
โปรแกรม host จะคลายคลึงกับโปรแกรม nslookup ในรูปแบบ Non-interactive มาก 

Host ใชสําหรับคนหาขอมูลเกี่ยวกับ DNS เชนเดียวกับ nslookup โดยที่จะไปดึงขอมูลจาก Name 
Server ที่ท่ีเราตองการคนหา 

การใชคําสั่ง host ที่งายท่ีสุดคือ พิมพคําวา host ตามดวยชื่อ host หรือ IP Address ที่เรา
ตองการคนหา และชื่อ Name Server ที่เราตองการใหไปทําการคนหานั้น (ถาไมระบุชื่อ Name 
Server มันจะใช Default Name Server ท่ีระบุไวใน /etc/resolv.conf) 

# host www.disney.com 
www.disney.com        A    208.218.3.1 

 

# host 192.150.249.11 
Name: alpha.tu.ac.th 

Address: 192.150.249.11 

 
# host alpha.tu.ac.th ns.thnic.net 

Using domain server: 

Name: ns.thnic.net 
Address: 202.28.0.1 

Aliases: 

 

alpha.tu.ac.th has address 192.150.249.11 

คําสั่ง host นั้นยังมีอีกหลาย Option สามารถยกตัวอยางไดดังนี้ 

1. host -v <host> (หรือโดเมน) จะแสดงรายละเอียดของ host หรือโดเมนนี้วามี IP Address 
และ Name server อะไรบาง 

# host -v school.net.th 

Query about school.net.th for record types A 

Trying school.net.th ... 

Query done, 1 answer, status: no error 

The following answer is not authoritative: 

school.net.th             1787     IN      A       202.44.204.80 
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Authoritative nameservers: 
school.net.th             604787   IN      NS      ns1.nectec.or.th 

school.net.th             604787   IN      NS      ns2.inet.co.th 

Additional information: 

ns1.nectec.or.th          82067    IN      A       202.44.204.67 

ns2.inet.co.th            263181   IN      A       202.44.202.3 

2. host -t <querytype> 

querytype หรือรูปแบบการคนหา มีหลายประเภทดังที่ไดกลาวไว ในบทเรื่อง DNS เชน 
A NS PTR MX ANY SOA เปนตน  เราสามารถระบุ query type ไดตามตองการ ตามตัวอยาง
ดังนี้ 

# host -t SOA school.net.th 
school.net.th           SOA     ns1.nectec.or.th 

sysadmin.ns1.nectec.or.th ( 
                        1998092801      ;serial (version) 

                        21600   ;refresh period (6 hours) 

                        7200    ;retry interval (2 hours) 
                        1209600 ;expire time (2 weeks) 

                        1800    ;default ttl (30 minutes) 

                        ) 

แตละบรรทัดสามารถอธิบายไดดังนี้ 

 school.net.th           SOA     ns1.nectec.or.th sysadmin.ns1.nectec.or.th 

อธิบายไดวาผูที่รับผิดชอบโดเมน school.net.th คือ ns1.nectec.or.th และหากตองการ
ติดตอผูดูแลก็สามารถติดตอไปที่ sysadmin@ns1.nectec.or.th 

 1998092801      ;serial (version) 

เปนตัวเลขเปรียบเสมือนเปน เวอรชัน ที่ทําการเปล่ียนแปลงขอมูลในโดเมนนี้คร้ังสุดทาย 
โดยตัวเลขดังกลาวไดมาจากป (1998) เดือน (09) วัน (28) และคร้ังที่เปล่ียนขอมูลนี้ใน
วันนั้น (01) ตามตัวอยางจะเห็นไดวาขอมูลในฐานขอมูลนี้มีการเปลี่ยนแปลงคร้ังสุดทายเมื่อ
วันที่ 28 เดือน 9 ป 1998 เปนคร้ังแรกในวันนั้น 
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 21600   ;refresh period (6 hours) 

เคร่ือง Secondary name server จะตองมาตรวจสอบขอมูลจากเคร่ือง Primary name 
server ทุกๆ  21,600 วินาที หรือ 6 ชั่วโมงนั่นเอง ( Refresh Period ) หากขอมูลบนเคร่ือง 
Primary ยังเปนเวอรชันเดิมอยู ก็จะไมทําการสําเนาขอมูลมาเก็บไวในเคร่ืองของตน แต
หากพบวาเวอรชันบนเคร่ือง Primary เปลี่ยนเปนใหมแลวก็จะทําการสําเนาขอมูลใหมมา
ไวที่เคร่ืองของตน 

 7200    ;retry interval (2 hours) 

ถาเครื่อง Secondary name server หาเคร่ือง Primary name server ไมพบหรือไม
สามารถดึงขอมูลได ภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมง ( Refresh period ) เคร่ือง Secondary ก็
จะทําการติดตอไปยังเคร่ือง Primary ทุกๆ 7200 วินาที หรือ 2 ชั่วโมง  ซึ่งโดยปกติแลว
ผูดูแลระบบจะกําหนด Refresh Period ใหมากกวาเวลา Retry Interval 

 1209600 ;expire time (2 weeks) 

หากเคร่ือง Secondary name server ไมสามารถติดตอไปยังเคร่ือง Primary name 
server เปนเวลา 1209600 วินาที หรือ 2 สัปดาห เคร่ือง Secondary จะหยุดใหบริการ
ขอมูลแกผูขอเนื่องจากขอมูลที่มีอยูนั้นเปนขอมูลท่ีเกาเกินไปไมนาเชื่อถือแลว 

 1800    ;default ttl (30 minutes) 

ผูท่ีมีความรับผิดชอบในโซนนี้อนุญาตใหเคร่ือง name server เคร่ืองอื่นๆ (Cache Name 
Server) สามารถเก็บขอมูลของตนไดภายในระยะเวลาที่กําหนดนี้คือ 1800 วินาที หรือ 30 
นาที หลังจากก็จะหมดอายุ ตองมาถามและทําสําเนาไปใหม 

 host –C <dns_domain> 

ใชสําหรับตรวจสอบความถูกตองของ SOA Record เหมาะสําหรับใชตรวจวาเราแกไขไฟล
ตางๆ ของ Name Server ถูกตองหรือเปลา ถาไมถูกตองมันจะแสดงวาผิดพลาดออกมา 

>host -C nectec.or.th 

nectec.or.th            NS      ns2.inet.co.th 

ns1.nectec.or.th        sysadmin.ns1.nectec.or.th       (1998110301 21600 
7200 1209600 86400) 

nectec.or.th            NS      ns1.nectec.or.th 
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ns1.nectec.or.th        sysadmin.ns1.nectec.or.th       (1998110301 21600 
7200 1209600 86400) 

nectec.or.th            NS      ns.thnic.net 

ns1.nectec.or.th        sysadmin.ns1.nectec.or.th       (1998110301 21600 

7200 1209600 86400) 

3. host -l <dns_domain> 

จะแสดงทุก host ท่ีอยูในโดเมนนี้ออกมา ตัวอยางเชน 

# host -l rajabhat.ac.th 
rajabhat.ac.th.         NS      oric.rajabhat.ac.th. 

rajabhat.ac.th.         NS      ns2.inet.co.th. 

localhost.rajabhat.ac.th.        A       127.0.0.1 
proxy.rajabhat.ac.th.     A       203.150.240.2 

oric.rajabhat.ac.th.      A       203.150.240.20 

·À≈Ëß¢ÈÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ 
• Man page ของ ping และ traceroute (ใชคําสั่ง man ping และ man traceroute บน

เคร่ือง Unix ใดๆ) 

• Man page ของ nslookup และ host (ใชคําสั่ง man nslookup และ man host บน
เคร่ือง Unix ใดๆ) 

• RFC1035, ftp://ftp.nectec.or.th/pub/mirrors/RFC 
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โดยปกติแลว เวลามีปญหาเกิดข้ึนในระบบเครือขาย การตรวจสอบสามารถทําดวยเคร่ืองมือ
ตางๆ ซึ่งไดแนะนําไปในบทที่ผานมา เชน ping, traceroute เปนตน  ในบทนี้จะแนะนําเคร่ืองมือ
เพิ่มเติม สําหรับใชในการวิเคราะหประสิทธิภาพของเครือขาย เพื่อชวยในการวิเคราะหเครือขาย
ในข้ันสูงขึ้นไปวามีประสิทธิภาพดีเพียงใด มีจุดบกพรอง หรือจุดคอขวดตรงไหน 

°“√«—¥ª√– ‘∑∏‘¿“æ¢Õß‡§√◊Õ¢Ë“¬ 
ในการวิเคราะหประสิทธิภาพของเครือขายนั้น เราตองมีเคร่ืองมือที่สามารถทําการวัด

คาตัวแปรตางๆ ของเครือขาย หลังจากจากนั้น เราก็จะนําคาเหลานี้ไปวิเคราะห เพื่อหาขอสรุป
ตางๆ ที่ตองการ  ตัวอยางของตัวแปรเหลานี้ไดแก 

• อัตราการสงขอมูล (Throughput)  คือความสามารถของเครือขายในการสงผานขอมูล
ระหวาง 2 จุด โดยปกติคานี้ถูกวัดในรูปของอัตราสวนของ จํานวนของขอมูล (บิต หรือ 
ไบต) ตอ จํานวนเวลา (วินาที) 

• คาความหนวงในการสงขอมูล (Delay)  คือเวลาท่ีใชในการสงขอมูลผานเครือขาย
ระหวาง 2 จุด คานี้ถูกวัดในรูป เวลา (เปน seconds หรือ millisecond) ต้ังแตเร่ิมการ
สงขอมูลจนกระทั่งการสงขอมูลส้ินสุด คา Deviation ของ Delay จะเรียกวา Jitter 

ตัวอยางของเครื่องมือในการวัดคาตัวแปรตางๆ ของเครือขายไดแก 
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Pathchar 
Pathchar ใชสําหรับประมาณคา bandwidth, delay, average queue และ loss rate ของ

แตละ hop ของ Link จากตนทางถึงปลายทาง โดยจะทําการสราง Packet หลายๆ ขนาดสงไปยัง
แตละ hop วัดคา round trip time และเปรียบเทียบผลที่ไดจากแตละ hop 

Pathchar ทํางานไดดีบนเสนทางส่ือสารความเร็วไมเกิน 10Mbps Ethernet อยางไรคาท่ี
ไดจาก Pathchar อาจมีความผิดพลาดเกิดข้ึนได กรณีที่มี hidden hop (เชนมี bridge อยูที่ LAN 
หรือผานเครือขาย ATM ซึ่งพวกนี้จะไมนับเปน hop ท่ี Pathchar จะแสดง เนื่องจากไมใช Layer 
3)  

Pathchar ยังเปนโปรแกรมที่อยูในชวงการพัฒนา เราสามารถใชงาน Pathchar ไดฟรี แต
ไมมี Source Code และเอกสารคูมือการใชงานมีไมมากนัก สามารถดาวนโหลด Pathchar ไดจาก 
ftp://ftp.ee.lbl.gov/pathchar/ โดยมีสําหรับระบบปฏิบัติการ Linux, FreeBSD, NetBSD, OSF/1 
และ Solaris 

สําหรับผูใช Linux-SIS เวอรชัน 3.0, สามารถเรียกใช pathchar ไดโดยตัวโปรแกรมจะอยู
ใน /usr/local/bin และ /usrl/ocal/src/pathchar-a1-linux-2.0.30 ตัวอยางการใชงานดังนี้ โดย 
202.44.204.9 แทน Address ปลายทางที่เราตองการทดสอบไป โดยทดสอบ 9 คร้ัง และแตละ
คร้ังจะใช packet ขนาดตางกัน 8 ขนาดตั้งแต 64 ไบต ไปจนถึง 1500 ไบต (คา MTU) 

openmind:~# pathchar -Q 8 -q 9 -m 1500 202.44.204.9 
pathchar to 202.44.204.9 (202.44.204.9) 
 doing 9 probes at each of 8 sizes (64 to 1500 by 204) 
 0 localhost 
 |   4.8 Mb/s,   1.22 ms (4.94 ms) 
 1 203.150.154.1 (203.150.154.1) 
 |   9.2 Mb/s,   -531 us (5.18 ms),  +q 1.41 ms (1.63 KB) 
 2 203.150.18.166 (203.150.18.166) 
 |    22 Mb/s,   150 us (6.02 ms) 
 3 202.44.204.9 (202.44.204.9) 
3 hops, rtt 1.68 ms (6.02 ms), bottleneck 4.8 Mb/s, pipe 7801 bytes 
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Bing 
Bing ใชสําหรับวัด Link Bandwidth ใชวิธี ICMP ECHO/REPLY แลววัด Round Trip 

Time ของ Packet หลายๆ ขนาด เชนเดียวกับ Pathchar แตมีความซับซอนนอยกวา แตผลที่ได
ก็คอนขางใกลเคียงกัน อยางไรก็ตามทั้งสองโปรแกรม ก็ใหขอมูลท่ีถูกตองในระดับหนึ่งเทาน้ัน  

ทานสามารถใช Bing ไดฟรี สามารถดาวนโหลดไดจาก http://spengler.econ.duke.edu 
/~ferizs/bing.html  

Echoping 
อันนี้ไมเชิงเปนการวัดประสิทธิภาพของเครือขายโดยตรงนัก Echoping เปนเคร่ืองมือสําหรับ

ทดสอบ เวลาที่ใชไปในการสงขอมูลไปยัง Server, เวลารอการประมวลผล และสงขอมูลกลับมา
จนถึงรับไดเสร็จส้ิน โดยสามารถสงไปทดสอบ port แบบ TCP/UDP ก็ได (คาเร่ิมตนจะเปน echo 
port) มีประโยชน สามารถใชทดสอบสถานะและความเร็วในการตอบสนองของ Web Server และ 
Proxy Server ได ดูตัวอยางที่ http://ntl.nectec.or.th/cgi-bin/cache1.pl?cache1.nectec.or.th ซึ่ง
จะใช echoping เพ่ือทดสอบวา เคร่ือง cache1.nectec.or.th ยังทํางาน Cache/Proxy Server อยู
ปกติดีหรือไม 

สามารถดาวนโหลด Echoping ไดที่ ftp://ftp.internatif.org/pub/unix/echoping  

สําหรับผูใช Linux-SIS Version 3.0 สามารถเรียกใชงาน echoping ไดเลย โดย Source 
Code จะอยูที่ /usr/local/src/echoping-2.2.0/ และตัวโปรแกรมอยูที่ /usr/local/bin/echoping 
ตัวอยางการใชงานดังนี้ 

(ทดสอบวาเคร่ือง www.school.net.th ยังทํางานอยูหรือไม โดยทดสอบไปยัง echo port) 
openmind:/usr/local/src/echoping-2.2.0# echoping www.school.net.th 
Elapsed time: 0.205912 seconds 
 
(ทดสอบวาเคร่ือง cache.school.net.th สามารถทําหนาท่ีเปน proxy server ไดปกติหรือไม โดยใช 
www.nectec.or.th เปน Web Site เพื่อทดสอบ) 
openmind:/usr/local/src/echoping-2.2.0# echoping -n 1 –h 
\ http://www.nectec.or.th \ 
cache.school.net.th:8080 
Elapsed time: 0.682769 seconds 
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TTCP 
เปนเครื่องมือที่ใชวัดอัตราการรับสงขอมูลในการติดตอแบบ TCP เนื่องจากโปรแกรมนี้

ไมมีการใชงาน disk I/O ของเคร่ืองสงและรับในระหวางการทดสอบ  ดังนั้นคาที่ไดจากการวัดจึง
ถือวามีความเที่ยงตรงมากกวาการใชวิธี FTP ในการใช TTCP  จําเปนตองติดตั้งตัวโปรแกรมทั้ง
เคร่ืองสงและรับ โดยที่เราสามารถกําหนดจากตัวโปรแกรมวาเครื่องใดทําหนาที่ในการสงหรือรับ 
ขอดีคือวา เราสามารถทําการตรวจสอบอัตราการสงขอมูลไดทั้ง 2 ทาง ซึ่งโดยทั่วไปแลว อัตราสง
และรับขอมูลไมแนวาจะเทากันเสมอไป 

นอกจากนี้ TTCP ยังมีคุณสมบัติอีกหลายอยาง เชน การกําหนด Port ที่ใชในการรับ-สง
ขอมูล, การกําหนดขนาดและจํานวนของ Buffer ที่ใชในการรับ-สงขอมูล เปนตน ผลลัพธที่ได คือ
จํานวนของขอมูลทั้งหมดท่ีใชในการรับ-สง, คาความหนวง และอัตราการสงขอมูล (ที่เคร่ืองสง) 
และอัตราการรับขอมูล (ที่เคร่ืองรับ)  TTCP ถูกนํามาใชในการทดสอบเครือขายตางๆ เชน  

• ใชในการตรวจสอบคา CIR ของเครือขายแบบ Frame Relay  

• ใชประเมินการทํางานของ Buffer ของอุปกรณเลือกเสนทาง (Router) 

• ใชเปนแหลงกําเนิดของขอมูลจํานวนมากๆ เพ่ือใชในการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ของ queuing algorithm ตางๆ 

TTCP สามารถใชไดกับระบบปฏิบัติการทั้ง Windows และ Unix (รวมทั้ง Linux ดวย)  
สามารถดาวนโหลดโปรแกรม TTCP ไดจาก http://www.ccci.com 

NetPipe  
เปนเคร่ืองมือท่ีถูกพัฒนาตอมาจาก TTCP โดยเพ่ิมความสามารถขึ้นมาหลายๆ ประการ

ทั้งในดานของการกําหนดคาตัวแปรตางๆ เพื่อการทดสอบที่ละเอียดมากขึ้น รวมไปถึงการเก็บ
ผลลัพธจากการทดสอบลงไฟลเพ่ืออํานวยความสะดวกตอการวิเคราะหในขั้นตอไป  

ความสามารถที่นาสนใจดังกลาวของ NetPipe ถูกแสดงไวดังตอไปนี้ 

• สามารถกําหนดคาเร่ิมตนของขนาดขอมูล คาการเพิ่มของขอมูล และคาสูงสุดของขนาด
ขอมูลที่จะใชในการรับสงได 
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• สามารถกําหนดการแสดงผลเพื่อติดตามการทดสอบ และสามารถสั่งเก็บผลการทดสอบ
ท้ังหมดลงไฟลเพ่ือนําไปใชวาดกราฟ ทําการวิเคราะหคาตางๆ ได เชน ระดับการ
อ่ิมตัวของอัตรารับ-สงขอมูล, อัตรารับ-สงที่ขนาดขอมูลตางๆ เปนตน 

• เนื่องจาก NetPipe เปนโปรแกรมประเภท command line จึงเอ้ืออํานวยตอการเขียน 
script เพ่ือเรียกใชในการทดสอบอยางตอเนื่องได 

การใชงาน NetPipe ทําเชนเดียวกับ TTCP คืออันดับแรกตองเรียกโปรแกรมที่เคร่ืองรับ 
โดยระบุโหมดการทํางานจากตัวแปรของโปรแกรมใหเปนผูรับ จากนั้นใหเรียกโปรแกรมที่เคร่ืองสง
โดยระบุการทํางานจากตัวแปรของโปรแกรมใหเปนผูสง ผลการทดสอบจะถูกแสดงหรือถูกเก็บ
ลงไฟลในเคร่ืองที่เปนผูสง NetPipe สามารถหาดาวนโหลดไดที่ http://www.scl.ameslab.gov/ 
netpipe/  ซึ่งมีทั้งแบบภาษา C และ Java จึงสามารถใชไหกับระบบปฏิบัติการไดหลายแบบ
เชนกัน 

·À≈Ëß¢ÈÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ 
• http://www.caida.org/Tools/ 

• http://www.caida.org/Tools/taxonomy.html 
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เพราะระบบคอมพิวเตอร โดยเฉพาะระบบที่มีการเชื่อมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ต มี

ความเสี่ยงตอการถูกบุกรุกจากผูไมประสงคดีมากมาย เครือขายอินเทอรเน็ตเปนเครือขายขนาด
ใหญ มีผูใชอยูหลายสิบลานคน ถาเพียง 1 เปอรเซ็นตของผูใชเปนผูไมประสงคดี ก็หมายความวา
ทานตองเตรียมตัวนําระบบของทานสูเปาสายตาของคนเหลานี้จํานวนเปนหลักแสนคน ลักษณะ
การบุกรุกมีหลายแบบ สามารถยกตัวอยางไดดังนี้ 

• ผูไมประสงคดีสามารถเขาถึงและควบคุมระบบของทาน ทําใหระบบของทานไมทํางาน
ตามที่กําหนด เชน เคร่ือง Web Server อาจถูกบุกรุก และควบคุมใหไมทํางาน Web 
Server ตามท่ีควรจะเปน 

• ผูไมประสงคดีสามารถเขาถึงและควบคุมระบบของทาน ทําใหระบบทํางานท่ีทานไมได
กําหนดไว เชน ใชงานเคร่ืองของทานเปนเคร่ืองจดหมายขยะ (Junk E-mail) ออกไป
รบกวนผูใชอินเทอรเน็ตคนอ่ืนๆ โดยผูรับจะคิดวาจดหมายถูกสงมาจากทาน 

• ผูไมประสงคดีสามารถเขาถึงและควบคุมระบบของทาน โดยมีจุดประสงคที่จะขโมย/
แกไข/ลบ ขอมูลของทาน 

ผูบุกรุกเหลานี้ก็มีหลายแบบ บางพวกตองการเจาะระบบเพื่อความสนุกและลองวิชา แต
บางพวกก็มีเปาประสงคที่จะทําลายหรือขโมยขอมูลจริงๆ เปรียบไดกับขโมยก็มีหลายประเภท มี
ท้ังสมัครเลนและอาชีพนั่นเอง ผูบุกรุกทางเครือขายคอมพิวเตอรเหลาน้ี เราจะเรียกวา Cracker 
บางทีเราอาจไดยินคําเรียกคนเหลาน้ีผิดวาเปน Hacker จึงอาจเกิดความสับสนได  คุณ Eric 
Raymond ไดกลาวถึงความแตกตางระหวางคําวา Hacker และ Cracker ในทํานองวา “Hacker 
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น้ันเปนผูสราง ผูแกปญหา สวน Cracker คือ ผูทําลาย” ในเอกสาร “How to Become A Hacker” 
ซ่ึงสามารถดูไดที่ http://sagan.earthspace.net/~esr/faqs/hacker-howto.html 

คงไมมีระบบคอมพิวเตอรใดในโลกที่ปลอดภัยจากผูบุกรุก 100% เชนเดียวกับบานเรือน
ของเรา คงไมมีบานไหนท่ีปลอดภัยจากขโมย 100%  สิ่งที่เราทําไดคือ ปองกันใหระบบของเรามี
ความปลอดภัยมากที่สุดเทาท่ีจะทําได ทั้งนี้ตองดูตามความสําคัญของส่ิงท่ีเราตองการจะปองกัน
ดวย ถาเปนเคร่ือง Web Server ของหนวยงานทั่วๆ ไปก็อาจมีความตองการความปลอดภัยใน
ระดับหน่ึง แตถาขอมูลทางธุรกิจท่ีเปนความลับของธนาคาร ก็ตองการความปลอดภัยในระดับท่ี
สูงข้ึน อาจกลาวไดวา มาตรการในดานความปลอดภัยท่ีระบบควรมี จะข้ึนอยูกับความสําคัญของ
ตัวระบบ และขอมูลในระบบนั่นเอง 

√–¥—∫¢Õß°“√√—°…“§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ 
การรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรนั้น สามารถแบงไดเปนหลายระดับ ดังนี้ 

• Physical Security เปนระดับแรกสุด หมายถึง ความปลอดภัยของตัวระบบ ในการ
ปองกันการเขาถึงตัวเคร่ืองของผูไมหวังดี เชน การมีหองคอมพิวเตอรพรอมกุญแจ ผูที่
ไดรับอนุญาตเทานั้นที่สามารถเขาถึงตัวเคร่ืองได การจดบันทึกรหัสผานไวในที่ท่ีผูอื่น
สามารถเห็นได 

• Host Security เปนระดับความปลอดภัยของตัวระบบเอง ระบบปฏิบัติการ โปรแกรม
และบริการตางๆ บัญชีผูใช การตั้งรหัสผานที่ไมงายจนเกินไป การมีระบบบันทึก
เหตุการณที่ดี (Logging)  

• Network Security เมื่อจํานวนเคร่ืองที่ใหบริการของทานมีเพ่ิมข้ึน ความปลอดภัย
โดยรวมของเครือขายย่ิงจะตองใหความสําคัญ ระบบหน่ึงๆ จะปลอดภัยได ตองอยูใน
เครือขายที่ปลอดภัยดวย หากมีเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงในเครือขายของทานท่ีไมปลอดภัย 
ก็จะทําใหระบบทั้งหมดไมปลอดภัย สวน Network Security จึงคํานึงถึงการปองกัน
ไมใหผูไมประสงคดี บุกรุกเขามาในเครือขายโดยรวมได การใช Firewall กฎเกณฑท่ี
แตละ Host ในเครือขายจะตองปฏิบัติตาม เพ่ือความปลอดภัยของเครือขายโดยรวม 



314   สรางอินเทอรเน็ตเซิรฟเวอรดวย Linux  

Security Policy 
ในทางปฏิบัติแลว สิ่งท่ีเราควรทําเปนอันดับแรกในดานความปลอดภัย ก็คือการเขียน 

Security Policy เพ่ือระบุถึงบริการและทรัพยากรตางๆ ของระบบที่มีสิทธิ์ของผูใชวาใครสามารถ
ใชบริการอะไร ในระดับใดไดบาง ใครคือผูดูแลระบบ สิทธิและหนาที่คืออะไร มาตรการเวลาเกิด
ความเสียหาย และหลักการใชงานระบบอยางเหมาะสม (Appropriate Use Policy) ที่จะระบุวาผูใช
ระบบควร และไมควรทําสิ่งใด  

Security Policy ควรเขียนใหชัดเจน งายท่ีจะเขาใจและปฏิบัติตาม เรานิยมที่เร่ิมตนเขียน 
Policy ดวยประโยคที่วา “ส่ิงใดที่ไมมีการอนุญาต แปลวาส่ิงน้ันถูกหาม” นั่นหมายความวา ผูใชจะ
มีสิทธิท่ีกระทําส่ิงใดตามที่ระบุไวใน Policy เทาน้ัน 

การที่มี Security Policy ที่ชัดเจน จะสะดวกทั้งสําหรับผูใช เนื่องจากทราบขอกําหนดที่
ชัดเจน วาทําอะไรบางไมไดบาง และผูดูแลระบบ ก็สะดวกที่จะควบคุม ดูแลระบบใหบริการงาน
ตามตองการ  

ใน RFC 2196, Site Security Handbook จะกลาวถึงคําแนะนําเกี่ยวกับ Security Policy
โดยละเอียด  สามารถหาอานไดที่ ftp://ftp.nectec.or.th/pub/mirrors/rfc/rfc2196.txt 

°“√ªÈÕß°—π§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢Õß√–∫∫ Linux 

Physical Security 
• ระบบควรอยูในหองที่เขาถึงไดเฉพาะผูท่ีไดรับอนุญาต การที่ผูบุกรุกสามารถเขาถึง

ตัวเคร่ืองของทานได ก็หมายความวา มาตรการทางความปลอดภัย Host Security, 
Network Security ที่ทานไดลงทุนลงแรงทําไปก็ไมมีความหมาย ตัวอยางเชน ผูบุกรุก
สามารถบูตระบบดวยแผนบูตของเขาเอง เขาถึงขอมูลในฮารดดิสกของทานไดทันที 
โดยไมตองผานระบบ Security ที่เราปองกันไวใดๆ ทั้งสิ้น 

• ไมปลอยหนาจอ Log in ไมวาจะที่หนาเคร่ือง (Console) หรือ Telnet คางไวเปนอัน
ขาด โดยเฉพาะ Log in ของ Root ผูบุกรุกสามารถใชแค 2-3 คําสั่ง ในการที่ทําใหเขา
สามารถเขาสูระบบไดอยางสะดวกสบายในคร้ังตอไป โดยท่ีทานไมทราบ 
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• พีซีรุนใหมจะสามารถใชกุญแจล็อค ไมใหใชไดรฟ A:, CD-ROM รวมถึงกดปุม Reboot 
เคร่ืองได ชวยใหมีความปลอดภัยมากขึ้น 

• สําหรับหนาจอ X-Windows ที่ปลอยไวนาน อาจตั้งใหมีการ Lock หนาจอได โปรด
ศึกษาโปรแกรมเชน xlock, vlock 

• ไมจดรหัสผานแปะไวตรงหนาจอเคร่ือง การทําอยางนั้นเหมือนกับการจดรหัสลับ ATM 
บนตัวบัตร 

• ไมจดรหัสผานในสมุดหรือเอกสารที่มีผูอ่ืนอานได ทางที่ดีควรจําใหได 

• วิธีงายๆ ที่อาจตรวจสอบการบุกรุกทาง Physical ก็คือดูวามีการ Reboot เคร่ือง
เกิดขึ้น  โดยท่ีทานไมได ส่ังดวยตัวเองหรือไม (อาจดูจาก Log file 
/var/adm/messages, /var/adm/syslog) ผูบุกรุกอาจใชวิธีการ Reboot เคร่ืองดวย
แผนบูต (Boot) เพ่ือเขาถึงขอมูลของทาน 

Host Security  

User Account Security 
• การสรางบัญชีผูใช ทานควรใหสิทธิ์เทาท่ีจําเปนเทานั้น เชน ถาผูใชใชแครับสงจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส ก็ไมจําเปนจะตองให FTP, Telnet Access กฎงายๆ ก็คือ ใหสิทธิ์แค
เทาท่ีจําเปนตองใช  

• ใหคําแนะนําผูใช ไมต้ังรหัสผานท่ีงาย รหัสผานที่ดีควรยาว 8 ตัวข้ึนไป (ถาสั้นกวาน้ี 
เคร่ืองคอมพิวเตอรที่มีกําลังประมวลผลขนาดใหญสามารถแกะรหัสของทานได ไมวา
ทานจะตั้งใหยากหรืองายขนาดไหน) ควรประกอบดวยตัวอักษรใหญ เล็ก ตัวเลข และ
ตัวอักษรพิเศษ ไมนําชื่อเลน ชื่อแฟน วันเกิด บานเลขท่ี มาตั้งเปนรหัสผาน หลักการ
งายๆ ก็คือ ต้ังรหัสผานที่ทานคิดวา ไมมีผูใดในโลกสามารถเดาไดถูก 

• ไมควรให Shell (Telnet) Account โดยไมจําเปน (สําคัญมาก) ปจจุบันในประเทศไทย
มี ISP เพียงสองสามแหงเทานั้นที่ยังคงใหบริการ Shell Account กันอยู นอกนั้นปด
กันหมดแลว เนื่องจากปญหาดานความปลอดภัย หากจําเปนตองให Shell Account ก็
ควรใช TCP Wrapper (อานรายละเอียดเพ่ิมเติมในบทท่ี 37 เร่ือง TCP Wrapper)  



316   สรางอินเทอรเน็ตเซิรฟเวอรดวย Linux  

• ไมสราง Account ใหมที่ไมมี Password เร่ิมตนเปนอันขาด ผูใชจะตองมารับกับมือ
ดวยตนเองเทานั้น สถานศึกษาใหญๆ บางแหงใชวิธีใหบัญชีอินเทอรเน็ตขณะท่ี
นักศึกษามาลงทะเบียน 

• ลบบัญชีออกเมื่อผูใชลาออกไปแลว หรือไมใชนานกวาระยะเวลาหนึ่งๆ  

• การใชงานบัญชี Super User (root) ควรใชเมื่อจําเปนเทานั้น และ Login เปนผูใช
ธรรมดากอน แลวคอยใชคําสั่ง su เพ่ือเปน Root เสมอ เพราะจะไดมีบันทึกไววาใครมี
การใชสิทธ์ิ Root เมื่อใด 

• ไฟล /etc/login.defs ในสวน SU_WHEEL_ONLY ควรเปน Yes หมายความวา เฉพาะ
ผูใชที่มี Group เปน 0 (System บางเครื่องอาจมีชื่อ Group วา Wheel) เทานั้น ท่ี
สามารถใชคําส่ัง su 

• ไมอนุญาตใหมีการ Telnet และ Log in เปน Root โดยตรง เนื่องจากทานจะไมอาจ
ทราบไดเลยวาเปนใครที่ใชสิทธ์ิ Root ในขณะน้ัน ไฟล /etc/securetty จะระบุชื่อ 
Terminal ที่สามารถ Login เปน Root ไดโดยตรง เนื้อหาในไฟลน้ีควรมีเฉพาะ tty1, 
tty2, …, tty6 ซึ่งหมายถึงหนาเครื่อง (Console) ของทานเอง (มี 6 จอสําหรับมาตรฐาน
ท่ัวๆ ไป ทานสามารถใชจอทั้ง 6 ไดโดยกดปุม ATL-F1 – ALT-F6) เทานั้น ไมควรมี 
ttyp0,1, … เปนอันขาด (ttyp จะเปน Terminal ที่ใชเวลาผูใช Telnet จากเคร่ืองอื่น) 
สวน ttys หมายถึง Serial Terminal สําหรับกรณีท่ีเราตอโมเด็มเขากับ Serial Port 
ของเคร่ือง Linux เพ่ือใชหมุนโทรศัพทเขา  

Service Security 
• ระบบควรใหบริการงานเทาที่จําเปนเทานั้น ตรวจสอบไฟล /etc/inetd.conf และใส

คอมเมนต (#) หนาบรรทัดของบริการท่ีเราไมตองการบริการ เชน ตระกูล r (rsh, 
rlogin, rexec) และ finger, netstat, sysstat ควรปด ทานสามารถใช Secure Shell 
(SSH) เพ่ือแทนบริการ r ตางๆ นี้ โปรดดูรายละเอียดในบทตอไป 

• คําสั่ง ps ax หรือ ps –ef จะแสดงชื่อ งาน (Process) ที่ระบบทําอยูขณะนั้น ซึ่งไมควร
มีบริการท่ีไมจําเปน เชน ถาเคร่ืองของทานไมไดใชพิมพงานไมไดตอเครื่องพิมพ ก็ไม
ควรมีชื่อ Process lpd (ใชในการพิมพงาน) อยู  ใช linuxconf สําหรับ RedHat หรือ
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แกไขไฟล /etc/rc.M, /etc/rc.inet2, /etc/rc.local สําหรับ Slackware และ Linux-SIS 
เพ่ือไมใหมีงานที่ไมจําเปนเหลานั้น ในการบูตเคร่ืองคร้ังตอไป 

File ·≈– File System Security 
• ทําความเขาใจกับเร่ือง File, Directory Permission อยางละเอียด เพราะเปนพื้นฐาน 

ท่ีสําคัญ ทานควรอธิบายไดวา เมื่อใชคําสั่ง ls –la แลว ผลท่ีได เชน –rwxr-S—x  
หมายความวาอยางไร สามารถหาอานไดจากหนังสือพ้ืนฐาน Unix ทั่วไป หรือแหลง 
ขอมูลเพ่ิมเติมทายบทนี้ 

• ระวังไฟลที่มีการใช SUID/SGID อยางมาก ไฟลท่ีมี SUID/SGID เปนตนเหตุสําคัญ
สําหรับปญหาดานความปลอดภัย โดยมากผูบุกรุกมักสรางไฟล SUID ที่มีเจาของเปน 
Root เพื่อใชเปน “ประตูหลัง” (Back Door) ในการเขาระบบคร้ังตอไป ถึงแมทานจะปด
ประตูที่เขาใชในการบุกรุกมาครั้งแรกไดแลว ทานสามารถคนหาไฟลท่ีมี SUID และมี
เจาของเปน Root ไดโดยใชคําส่ัง 

find / -user root –perm –4000 –print  

 โดยควรใชคําสั่งนี้เปนประจํา และเปรียบเทียบกันวามีไฟลเพ่ิมข้ึนมาใหมแตกตางไปจาก
คราวกอนหรือไม 

• ทําการสํารองขอมูลระบบ (Backup) อยางสม่ําเสมอ ทั้งขอมูลของผูใช และไฟลของ
ระบบ ไฟลที่สําคัญ เชน /bin/login, /bin/su, /usr/bin/passwd ผูบุกรุกสวนมากเมื่อ
เขามาไดแลวก็จะเปล่ียนแปลงไฟลเหลานี้ใหเปนตัวใหม ซึ่งมีชองโหวอยูใหผูบุกรุกเขา
มาไดในคร้ังตอไป 

• ใชซอฟตแวร เชน MD5, Tripwire ในการตรวจสอบวาไฟลในระบบของเรามีการ
เปล่ียนแปลงหรือไม ในแตละวัน หรือแตละสัปดาห 

Password ·≈– Encryption Security 
• ใชระบบ One-Time-Password เพ่ือปองกันการสงรหัสผานขามเครือขายที่ไมปลอดภัย 

โปรดอานบทท่ี 41 เร่ือง One-Time-Password 
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• ลองนําโปรแกรมที่ใชแกะรหัสผาน เชน Crack, John the Ripper มาลองกับระบบของ
ทานเอง เพื่อดูวาผูใชในระบบของทานมีการตั้งรหัสที่งายไปหรือเปลา 

• ศึกษา Public Key Cryptography ซึ่งเปนวิธีการในการเขารหัสที่ใช Key ในการ
เขารหัสและถอดรหัสคนละอัน ซึ่งมีแนวโนมวาจะแพรหลายในอนาคต ทานอาจเริ่ม
ศึกษาโดยการอาน RSA Cryptography FAQ, http://www.rsa.com  

• ใช PGP ในสงขอมูลผานเครือขาย เชน ไฟล หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส PGP ใช 
Public Key Cryptography  

• กรณีที่ทานใชใหบริการ Web Server ท่ีมีขอมูลที่ตองการความปลอดภัยสูง ควรใช SSL 
ซ่ึงจะมีการเขารหัสขอมูลระหวาง Server และ Client (โปรดอานในบทที่ 21 เร่ือง Web 
Server) 

• ใช Shadow Password ในปจจุบันระบบ Unix สวนมากจะใช Shadow Password กัน
หมดแลว วิธีตรวจสอบงายก็คือ ดูในไฟล /etc/passwd แตละบรรทัดวามีฟลดที่ 2 ท่ี
เปนรหัสผาน (จะถูกเขารหัสไว) อยูหรือไม ถาไมมี แปลวาทํา Shadow Password 
เรียบรอยแลว 

(Without Shadow Password)  

ott:jsvnQSEV7Mql.:126:10:Pattara 
Kiatisevi,,,,960418:/usr1/home/ott:/usr/local/bin/tcsh  

(With Shadow Password) 

ott:x:126:15:Pattara Kiatisevi:/usr2/home/ott:/usr/local/bin/tcsh 

Kernel Security 
ในขณะท่ีทําการ Build kernel จะมีหัวขอตางๆ ที่ควรพิจารณา ดังนี้ 
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• IP: Drop source routed frames (CONFIG_IP_NOSR)  หัวขอน้ีควรจะตอบ Yes 
เนื่องจาก source routed frames จะใชคุณสมบัติของ TCP/IP กําหนดเสนทางท่ี 
Packet จะวิ่งจากตนทางถึงปลายทางดวยตนเอง ไมสนใจเง่ือนไขการเลือกเสนทางของ 
Router ซึ่งอาจแสดงถึงความพยายามที่จะบุกรุก เคร่ืองของเราจากผูไมหวังดี 

• IP: syn cookies (CONFIG_SYN_COOKIES)  ควรตอบ Yes เพราะจะชวยเวลาท่ี
ถูกบุกรุกทํา SYN Attack ซึ่งเปน Denial of Service (DoS) Attack แบบหนึ่ง 

Network Security 

Packet Sniffer  
• เปนตัวอยางที่ดีที่แสดงใหเห็นวา ความปลอดภัยของทั้งเครือขายจะเสียไป หากเครื่อง

ใดเคร่ืองหนึ่งถูกบุกรุก และถูกติดตั้งซอฟตแวร Packet Sniffer, Packet Sniffer จะ 
Scan ขอมูลในเครือขายทั้งหมด การ telnet ขามไปมาระหวางเครื่องที่อยูในเครือขาย
น้ัน และไดรหัสผานของเคร่ืองอ่ืนๆ ไดอยางงายดาย โดยไมตองลงทุนลงแรงอะไร
เพ่ิมเติม 

• วิธีตรวจสอบตามปกติ เมื่อมีการทํางานของโปรแกรมจําพวก Packet Sniffer, Network 
Interface (เชน eth0 สําหรับ Ethernet) จะทํางานในโหมด Promiscous ซึ่งสามารถดู
ไดจากคําสั่ง ifconfig eth0 เปนตน หากทานพบวา Interface ของทานทํางานในโหมด
น้ี ก็ใหสงสัยวามีผูใชโปรแกรมจําพวก Sniffer อยูแนนอน 

• การใชอุปกรณเครือขายประเภท Switch แทน Hub ธรรมดา จะทําใหโปรแกรมจําพวก 
Sniffer จะไมสามารถดักจับขอมูลของเคร่ืองอ่ืนๆ ท่ีตออยูคนละพอรตของ Switch ได 

• ใช One-Time-Password และ SSH (ดูในบทที่ 41) เพ่ือใหขอมูลท่ีดักจับไปไดก็ไมมี
ประโยชน เนื่องจากเปนขอมูลท่ีเขารหัสแลว 

Network Security Õ◊ËπÊ 
• ใช TCP Wrapper ชวยในการจํากัดขอบเขตการใหบริการของเครื่องของเรา และลด

โอกาสการเขาถึงเคร่ืองของเราจากผูบุกรุก โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมบทที่ 37 เร่ือง 
TCP-Wrapper 
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• ใชโปรแกรมทดสอบจุดบกพรองดานความปลอดภัยของเครือขาย เชน SATAN (http: 
//www.trouble.org/~zen/satan/satan.html) 

• หากเครือขายเร่ิมใหญ ซับซอน และมีขอมูลที่สําคัญ อาจพิจารณาถึงการใช Firewall 
โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในบทที่ 38 เร่ือง Firewall 

นอกจากนี้ ผูบริหารระบบ ควรที่จะติดตามขาวสาร เกี่ยวกับ Security วามี Bug หรือจุด
โหวตรงไหนบาง และอัปเกรด (Upgrade) ซอฟตแวรใหทันสมัย เปนระยะๆ  ทานอาจสมัครเปน
สมาชิกของ Mailing List เกี่ยวกับ Security ที่มีอยูมากมาย เพ่ือใหทราบขาวใหมๆ ตลอดเวลา 
โปรดดูในแหลงขอมูลเพ่ิมเติม 

·À≈Ëß¢ÈÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ 
• ftp://ftp.nectec.or.th/pub/mirrors/linux/docs/HOWTO/Security-HOWTO (มี

ประโยชนมาก) 

• Computer Emergency Response Team (CERT), http://www.cert.org 

• http://www.trouble.org/ 

• http://www.rootshell.com/ 

• http://www.siamrelay.co.th/ 

• http://www.phrack.com/ 

• RFC 1296, Site Security Handbook, ftp://ftp.nectec.or.th/pub/mirrors/rfc/rfc2196.txt 
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TCP Wrapper จัดวาเปนโปรแกรมที่ชวยในดานความปลอดภัยท่ีมีประโยชนมาก สามารถ
ลดความเส่ียงในการที่เคร่ืองของทานจะถูกบุกรุกไดอยางมีประสิทธิภาพ TCP-Wrapper มีหนาท่ี
ตรวจสอบคําขอใชบริการงานตางๆ ท่ีเขามาในเคร่ืองของเรา และพิจารณาวาจะใหบริการหรือไม 
ตามคําส่ังที่เราระบุไว  

TCP Wrapper §◊ÕÕ–‰√? 
TCP Wrapper จะทําการตรวจสอบวาผูใชจากเคร่ืองอื่นๆ สามารถมาใชบริการตางๆ ของ

เคร่ืองเราหรือไม โดยจะทํางานภายใต Inetd (Internet Daemon)  

การที่เคร่ืองเราใหบริการงานตางๆ เราจะเรียกวาเปน Server ของบริการนั้นๆ เชน FTP 
Server การที่จะเปน Server เคร่ืองของเราจะตองมีโปรแกรม ซึ่งทําหนาที่คอยฟง (listen) คําขอ
ใชบริการจากเครื่องลูกขาย (Client) เมื่อมีคําขอมาแลว ก็จะเร่ิมใหบริการจนส้ินสุด จากน้ันก็จะวน
กลับไปอยูในโหมด listen ตอไป 

โปรแกรมที่ทําหนาที่เปน Server (บางทีเรียกวา daemon) ลักษณะการเขียนสวนมากจะ
เขียนเปนชื่อโปรโตคอลท่ีใหบริการ แลวตามดวยตัว “d” (ยอมาจาก daemon) เชน โปรแกรมที่ทํา
หนาที่ HTTP Server เราก็จะเรียกวา httpd และโปรแกรมท่ีทําหนาท่ี FTP Server เราก็จะ
เรียกวา ftpd เปนตน 

Server จะทํางานได 2 โหมด คือโหมด Stand-alone และแบบผาน Inetd ในแบบ Stand-
alone โปรแกรมท่ีทําหนาที่เปน Server นั้น จะถูกเรียกใหทํางานทันทีและจะคางอยูตลอด (อยูใน 
listen mode ซ่ึงสามารถดูไดโดยการใชคําสั่ง ps ax หรือ ps –ef) ถึงยังไมมีคําขอใชบริการเขามา 
สวนแบบ Inetd นั้น ตัว Inetd เองจะถูกเรียกใหทํางานทันที และคางอยูตลอด แต Daemon ท่ี
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ทํางานใต Inetd จะไมถูกเรียกใหทํางาน จนกวาจะมีคําขอใชบริการ Inetd จะรับคําขอใชบริการ 
และดูวาเปนคําขอสําหรับ Server ตัวใด หลังจากนั้นก็จะทําการเรียกโปรแกรม Server นั้นให
ทํางาน เมื่อทํางานเสร็จส้ินแลวก็จะปดการทํางานไป เหลือแต Inetd โปรแกรมเดียว ท่ียังคงรับคํา
ขอตอไป (ในแบบ listen mode)  

จะเห็นวาในแบบ Stand-alone นั้น แตละ Server จะถูกเรียกใหทํางานและคางไว ซึ่งเปน
การสิ้นเปลืองทรัพยากรของเครื่อง แตหากมีคําขอใชบริการก็สามารถทํางานไดทันที แบบ Inetd 
จะมีเพียง Inetd อันเดียวเทานั้น ที่ถูกเรียกใหทํางานคางไว เปนการประหยัดทรัพยากรของระบบ 
แตหากมีคําขอใชบริการก็ตองเสียเวลาในการเรียกใช Server แตละตัว แลวก็ปดไป และเปดใหม
เมื่อมีคําขอมาอีก 

แบบ Stand-alone จะเหมาะกับ Server ที่ใหบริการงานที่มีคําขอใชบริการมาก สวน Inetd 
ก็จะเหมาะกับบริการที่มีผูขอใชไมมากนัก ตัวอยางเชน หากเคร่ืองของเราทําหนาท่ีหลักเปน Web 
Server เราก็ควรให httpd ทํางานในแบบ Stand-alone สวน telnetd, ftpd มีผูใชไมบอยนัก ก็ให
อยูใต Inetd 

การที่เราจะให Server ใดทํางานภายใต Inetd เราจะตองใสไวในไฟล /etc/inetd.conf 
ตัวอยางบรรทัดในไฟล /etc/inetd.conf สําหรับ FTP, TELNET, POP3 Server มีดังนี้ 

ftp     stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/tcpd  wu.ftpd -l -i -a 
telnet  stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/tcpd  in.telnetd 

pop3    stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/in.pop3d  in.pop3d 

ในบรรทัดที่ 3 (pop3) นั้น จะเห็นวาใน Field ที่ 6 และ 7 ตางชี้ไปที่ /usr/sbin/in.pop3d 
กรณีนี้ถามีคําขอใชบริการ pop3 inetd ก็จะทําการเรียกโปรแกรม /usr/sbin/in.pop3d นั่นเอง สวน
ในบรรทัดของ ftp และ telnet ใน Field ที่ 6 จะเปน /usr/sbin/tcpd ซึ่งคือตัวโปรแกรม TCP-
Wrapper น่ันเอง กรณีนี้เวลามีผูขอใชบริการ ftp หรือ telnet มายังเคร่ืองของเรา Inetd จะเรียก
โปรแกรม tcpd (TCP Wrapper) กอน ซึ่งจะทําการตรวจสอบวาผูใชมีสิทธิ์ท่ีจะใชบริการของเรา
หรือไม ถามีก็จะทําการเรียก /usr/sbin/wu.ftpd หรือ /usr/sbin/in.telnetd ตอไป 
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ไฟลที่ TCP-Wrapper ใชสําหรับเก็บเงื่อนไขสิทธิในการใชบริการ มีอยู 2 ไฟล คือ /etc/ 
hosts.allow และ /etc/hosts.deny  

• hosts.allow  เปนไฟลที่ใชสําหรับแสดงรายละเอียดเงื่อนไขตางๆ ท่ีต้ังไววา อนุญาต
ใหใคร (จาก IP หรือ host) เขามาทํางานกับเคร่ืองของเราไดบาง 

• hosts.deny   เปนไฟลท่ีใชสําหรับแสดงรายละเอียดเงื่อนไขตางๆ ที่ต้ังไววา ไม
อนุญาตใหใคร (จาก IP หรือ host) เขามาทํางานกับเคร่ืองของเราไดบาง 

โดยมีรูปแบบการตั้งคาดังนี้ 

<รายช่ือบริการ>: <เง่ือนไขในการใหบริการ> 

รายชื่อบริการ คือชื่อของ application หรือ service ตางๆ ของ Server นั้นๆ ที่เรา
กําหนดใหมันทํางานภายใต Inetd เชน ftpd, fingerd เปนตน (ตรงกับใน Field แรก ของ 
/etc/inetd.conf ) ถาเปนคําวา ALL หมายความวา ทุกบริการที่มีปรากฏใน Inetd 

เงื่อนไขในการใหบริการ อาจเปนรายชื่อของโดเมนเนม เชน utcc.ac.th, loxinfo.co.th, 
nectec.or.th 

หรือ IP Address เชน 203.150.154.1, 164.115.115. เปนตน 

ในการกําหนดคาตางๆ  ในไฟล hosts.allow และ hosts.deny จะใชรูปแบบขางตน  ในไฟล 
hosts.allow จะหมายถึงการอนุญาต  ในไฟล hosts.deny จะหมายถึงการปฏิเสธ เราสามารถสราง
เงื่อนไขตางๆ ไดหลายเงื่อนไขภายในไฟลเดียวกัน แตตองไมขัดแยงกันทั้งในไฟลเดียวกัน และ
ระหวางไฟล hosts.allow กับ hosts.deny ดวย (ความจริง เราใชแคไฟลใดไฟลหนึ่งก็เพียงพอ ถา
บริการของเรา สวนใหญปดเปดใหกับบางคนเทานั้น ก็ควรใช hosts.deny แตถาบริการของเรา 
สวนใหญเปดปดสําหรับบางคนเทานั้น ก็ควรใช hosts.allow) ตัวอยางดังนี้ 

อนุญาตใหใชงานไดทุกอยางจากทุกเคร่ือง  

ท่ีไฟล hosts.allow   ALL : ALL 

อนุญาตใหใชงานไดทุกอยางจากทุกเคร่ือง ยกเวนจาก IP 202.28.8.5  
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ท่ีไฟล hosts.allow          ALL : ALL EXCEPT 202.28.8.5 

อนุญาตใหใชงานไดทุกอยาง ยกเวน ftp จากทุกเคร่ือง ยกเวนจาก domain 202.28.8  

ท่ีไฟล hosts.allow          ALL EXCEPT in.ftpd : ALL EXCEPT 202.28.8. 

ไมอนุญาตใหใชงานทุกอยาง จากเฉพาะ IP 202.28.8.15 กับ 202.28.9.6  

ท่ีไฟล hosts.deny          ALL : 202.28.8.15, 202.28.9.6 

ไมอนุญาต ใหใชงานทุกอยาง ยกเวน finger จากทุกเคร่ืองบน domain nectec.or.th  

ท่ีไฟล hosts.deny          ALL EXCEPT in.fingerd : .nectec.or.th 

(โปรดสังเกตเคร่ืองหมายจุด หนา nectec.or.th) 

ไมอนุญาตใหใชงานทุกอยาง ยกเวน ftp จากทุกเคร่ืองบน domain nectec.or.th และไม
อนุญาตใหเคร่ืองทุกเคร่ืองเขามาในเครือขาย ยกเวนเคร่ืองภายใน domain utcc.ac.th 

ท่ีไฟล hosts.deny          ALL EXCEPT wu.ftpd : .nectec.or.th 
      ALL : ALL EXCEPT .utcc.ac.th 

โปรดสังเกตคําวา wu.ftpd นํามาจาก Field ที่ 6 ของบรรทัดของ ftpd ใน /etc/inetd.conf 
ในเคร่ืองของทานอาจแตกตางออกไป 

สําหรับเคร่ืองท่ีใชซอฟตแวร Linux-SIS เวอรชัน 2.0 ขึ้นไปจะมีการติดตั้ง TCP Wrapper 
มาใหเรียบรอยแลวโดยมีขอความในไฟลท้ังสองดังนี้ 

/etc/hosts.allow  -ไมมีขอความ- 
/etc/hosts.deny  in.telnetd: ALL EXCEPT 192.168.1. 

   in.ftpd: ALL EXCEPT 192.168.1. 

หมายความวา ไมอนุญาตใหทําการ telnet หรือจากเคร่ืองใดๆ ยกเวนเคร่ืองที่มี IP Address 
ข้ึนตนดวย 192.168.1 (เชน 192.168.1.1, 192.168.1.2, ...) 

ทานสามารถเพิ่มเติมแกไขไฟลเหลานี้ไดตามความตองการของทาน (โปรดระวัง ไมควร
อนุญาตใหผูใชใดๆ สามารถทําการ telnet/ftp มายังเคร่ืองเราไดโดยไมจําเปนเปนอันขาด) 
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ระบบ Unix สมัยใหมสวนใหญ จะมีการติดตั้ง TCP-Wrapper มาใหเรียบรอยแลว ทาน
สามารถตรวจสอบโดยการคนหาวามีไฟลชื่อ tcpd (ตามปกติจะอยูใน /usr/sbin) หรือไม ถามีอยู
แลว ทานก็เพียงแกไขไฟล /etc/inetd.conf, /etc/hosts.allow, /etc/hosts.deny ใหเปนตามตองการ 
หากพบวายังไมมี ทานสามารถดาวนโหลดตนฉบับของซอฟตแวร TCP-Wrapper ไดท่ี 
ftp://ftp .win.tue.nl/pub/security/ 

แหลงขอมูลเพ่ิมเติม 
• ftp://ftp.win.tue.nl/pub/security 
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∫∑§—¥¬ËÕ 
วิธีการหนึ่งท่ีสามารถเพิ่มความปลอดภัยใหกับเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็คือการ

ใช Firewall การใช Firewall ทําไดหลายรูปแบบ มีทั้งแบบเปนฮารดแวร และซอฟตแวร บทนี้จะ
กลาวถึงการสราง Firewall อยางงายดวยซอฟตแวร ipfwadm บน Linux รวมถึง IP Masquerade 
และ การทํา Transparent Proxy 

Firewall 
คําวา Firewall มาจากชื่ออุปกรณอันหนึ่งในรถยนต ที่ใชกันระหวางสวนเคร่ืองยนต กับ

สวนที่นั่งของผูโดยสาร เพ่ือปองกันผูโดยสารใหปลอดภัย ถาเครื่องยนตทํางานผิดพลาดเกิดไฟไหม
ข้ึน ในความหมายทางดานเครือขายคอมพิวเตอรก็คือ เคร่ืองคอมพิวเตอรหรืออุปกรณท่ีทําหนาท่ี
ปองกันเครือขายภายใน (เปรียบกับสวนที่นั่งของผูโดยสาร) จากเครือขายสาธารณะที่อาจมี
อันตรายแอบแฝงอยู (เชน เครือขายอินเทอรเน็ต เปรียบไดกับสวนเคร่ืองยนต) 
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Firewall

Internet

Router

PC PC

PC PC

เครือขายภายใน
เครือขายภายนอก

 

รูปท่ี 38.1  แสดงตัวอยางเครือขายท่ีมีการติดตั้ง Firewall 

Firewall จะเช่ือมตอกับท้ังสอง (หรือมากกวา) เครือขาย จากรูปท่ี 38.1 จะเห็นวา เคร่ือง 
Firewall จะอยูตรงกลาง เชื่อมตอกับทั้งเครือขายภายใน (ที่เราตองการรักษาความปลอดภัย) และ
เครือขายภายนอก (เครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งอาจมีอันตรายจากผูไมประสงคดีอยู) ขอสําคัญคือ 
ท้ังสองเครือขายนี้จะตองไมมีการเชื่อมตอกันโดยตรงทางอื่น การติดตอระหวางเครือขายทั้ง
สองจะตองผาน Firewall เทานั้น  มิฉะนั้น Firewall ก็จะไมมีความหมาย 

Firewall จะปองกันเครือขายภายในใหปลอดภัยจากโลกภายนอก โดยขอมูลที่ว่ิงผาน 
Firewall จะถูกควบคุม จะปลอยใหผานเฉพาะบริการท่ีอนุญาตเทาน้ัน เราสามารถแบง Firewall 
ตามลักษณะการทํางานไดเปน 2 ประเภทดังนี้ 

• Filtering Firewall  ทํางานในลักษณะเหมือนเคร่ืองกรอง จะปลอยให connection 
ผาน Firewall ไดเฉพาะที่เราอนุญาต เปรียบเสมือนดานตรวจรถยนต ซึ่งเมื่อตรวจ
ผานแลวก็ปลอยใหว่ิงผานไปได Filtering Firewall จะทํางานในระดับ IP Layer และ
การทํางานของ Firewall ก็จะข้ึนกับ Filter Policy ท่ีเรากําหนดไว 

• Proxy Server จะไมปลอยให connection ผาน แตจะไปเอาขอมูลมาให Client เอง 
เปรียบเสมือนดานที่กักรถไวเลย และผูคุมดานเอารถของตัวเองออกไปคนหาสิ่งท่ี
ตองการมาใหแทน ตัวอยางของ Proxy Server ก็เชน WWW Proxy Server นั่นเอง 
Firewall แบบ Proxy Server นี้จะมีความปลอดภัยสูงมาก ถาออกแบบอยางเหมาะสม 
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เนื่องจากคอมพิวเตอรในเครือขายภายใน จะไมสามารถสราง/รับ connection กับ
ภายนอกไดเลย แตเราอาจตองมี Proxy Server แตละโปรแกรม สําหรับแตละ 
Application เชนถาผูใชจะใช telnet ก็ตองมี telnet proxy server ถาผูใชจะใช Real 
Video ก็ตองมี Real Video proxy server ตางๆ แบบ Proxy Server น่ีจะทํางานใน
ระดับ Application ซึ่งตางกับแบบ Filtering และใชวิธีอนุญาต/ไมอนุญาตใหขอมูลผาน
ในระดับ IP 

Firewall ในปจจุบันมีหลายชนิด ทั้งที่เปนฮารดแวร ซอฟตแวร การทํางานก็มีหลายแบบ 
อาจเปนทั้งแบบ Filtering และ Proxy ในตัวเดียวกันก็เปนได  

กอนที่ทานจะทําการจัดหา/จัดทําระบบ Firewall มาใชในเครือขายของทาน สิ่งที่สําคัญ
ท่ีสุด และควรทํากอนก็คือ การเขียน Security Policy (โปรดอานบทกอนหนานี้ สําหรับการ
เขียน Security Policy) วาจริงๆ แลวสิ่งที่เราตองการจะปองกันคืออะไร การใชอุปกรณ Firewall 
ท่ีมี 
คุณสมบัติซับซอน ราคาแพง จะไมมีประโยชนใดๆ เลย หากทานและผูใชในเครือขายของทานยัง
ไมเขาใจในความมีสิทธิและขอบเขตของแตละฝายในการใชงานและบริหารเครือขาย การเลือกใช 
Firewall ไมไดอยูที่ความสามารถที่ซับซอน และคุณสมบัติพิเศษทางการคาทั้งหลาย หากแตอยู
ท่ีวามันสามารถปองกันเครือขายภายในของเราตาม Security Policy ได หรือไม และคุมคาแค
ไหน หลายหนวยงานพบวาไดสิ้นเปลืองเงินทองไปมากมาย ในการจัดตั้ง Firewall แตแลว
เครือขายก็ยังมีปญหาในดานความปลอดภัย มีความไมเขาใจกันระหวางผูใช และผูบริหารเครือขาย 
ก็สืบเนื่องมาจากการไมมี Security Policy ที่ชัดเจนนั่นเอง 

°“√ √È“ß Firewall ‚¥¬„™È Linux  
เราสามารถสราง Firewall อยางงาย ดวย Linux โดยใชซอฟตแวร เชน TIS Firewall, 

http://www.tis.com (Proxy Server Firewall) และ IPFWADM, http://www.xos.nl/linux/ipfwadm/ 
(Filtering Firewall) รวมถึงโปรแกรม HTTP/FTP Proxy Server ทั่วไป เชน Squid 

ในสวนนี้จะกลาวถึงการเตรียมเคร่ืองเพ่ือใชเปน Firewall การเตรียมเคร่ืองมีข้ันตอนคราวๆ 
ดังนี้ 
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• เร่ิมจากเคร่ืองที่เพ่ิงติดตั้งโปรแกรม Linux ใหมและสะอาด ใหมีโปรแกรมที่ไมจําเปน
นอยที่สุด (X Windows, Compiler, Document Processing ทั้งหลาย ถาไมจําเปน
จริงๆ ก็ไมควรลง) 

• มั่นใจวาไมมีบัญชีผูใชที่ไมจําเปนในเคร่ืองนี้ 

• ติดตั้ง Ethernet Card 2 ใบ ใบหนึ่งเชื่อมตอกับเครือขายภายนอก (อินเทอรเน็ต) อีก
ใบหน่ึงเชื่อมตอกับเครือขายภายใน อาจตั้ง IP ใหอยูในวง 192.168.1.0/24 

• ใช Kernel เวอรชันที่ Stable (เชน เวอรชันที่ข้ึนตนดวย 2.0) ท่ีใหมท่ีสุด 

• Rebuild Kernel ใหมใหมีออปชันดังนี้ 

1. ในหัวขอ General setup 
a. Networking Support ON 

2. ในหัวขอ Networking Options 
a. Network firewalls ON 
b. TCP/IP Networking ON 
c. IP forwarding/gatewaying ON 
d. Firewalling ON 
e. Firewall packet logging ON (ไมจําเปนแตแนะนํา) 
f. IP: masquerading OFF (หากตองการใช IP Masquerade ใหตอบวา ON 

โปรดอานบทถัดไป) 
g. IP: accounting ON 
h. IP: tunneling OFF 
i. IP: aliasing OFF 
j. IP: PC/TCP compatibility mode OFF 
k. IP: Reverse ARP OFF 
l. Drop source routed frames ON 

3. ในหัวขอ Network device support 
a. Network device support ON 
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b. Dummy net driver support ON 
c. Ethernet (10 or 100Mbit) ON 
d. เลือก Ethernet Card ของทาน 

เมื่อเคร่ืองทํางานได และเห็นเครือขายทั้งสองฝงเรียบรอยแลว ทานสามารถนําโปรแกรม 
TIS Firewall มาติดตั้ง หรือใช IPFWADM ที่จะกลาวในสวนถัดไป 

IPFWADM 
Ipfwadm เปนโปรแกรมที่ใชสรางและบริหารงาน Firewall แบบ filtering สําหรับ Linux 

โดยจะเปนคําสั่งที่มีวิธีการใชงานดังนี้ 

ipfwadm -A command parameters [options] 
ipfwadm -I command parameters [options] 
ipfwadm -O command parameters [options] 
ipfwadm -F command parameters [options] 
ipfwadm -M [ -l | -s ] [options] 

โดยจะมีประเภทของกฎหลักๆ 5 อันดังนี้ 

• -A IP Accounting rules เกี่ยวกับการทํา Accounting 

• -I IP input firewall rules ระบุกฎเกณฑสําหรับ Packet ที่ว่ิงเขามายังเคร่ือง Firewall 

• -O IP output firewall rules ระบุกฎเกณฑสําหรับ Packet ที่ว่ิงออกไปจากเคร่ือง 
Firewall 

• -F IP forwarding rules ระบุกฎเกณฑ สําหรับ Packet ที่เคร่ืองของเราจะทําการ
สงผานให คือขอมูลที่ว่ิงเขามา และมีจุดปลายทางเปนเคร่ืองอ่ืนท่ีไมใชเคร่ือง Firewall 
น่ันเอง 

• -M IP Masquerading administration ใชในการบริหารงาน IP Masquerade ตองใช
รวมกับคําส่ัง –l หรือ –s เทานั้น ซ่ึงจะกลาวตอไป 
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ในสวน command (คําส่ัง) จะระบุสิ่งที่จะใหทําสําหรับแตละประเภทของกฎนั้นๆ มีคําส่ังท่ี
สําคัญ ดังนี ้

• -a [policy] a ยอมาจาก append โดยจะเปนการเพิ่ม Rule ตอทายเขาไปในประเภท
น้ันๆ (กฎจะเรียงลําดับกัน ตางลําดับกันอาจมีความหมายตางกัน) policy จะเปนได 3 
อยางคือ accept, deny หรือ reject  

• -I [policy] i ยอมาจาก insert คําส่ังนี้เหมือนกับ a ทุกประการยกเวนจะเปนการเพ่ิม 
Rule ไวอันแรกแทนที่จะไปตอทาย 

• -d [policy] d ยอมาจาก delete จะเปนการลบ Rule ท่ีมีอยู โดยใน policy จะตอง
กําหนดใหตรงกับ Rule ท่ีมีอยูแลว มิฉะนั้น คําสั่งนี้จะไมมีผลอะไร  

• -l l ยอมาจาก list คําส่ังน้ีจะเปนการแสดงรายชื่อของ Rule ที่มีอยูตอนนี้สําหรับ
ประเภทน้ันๆ คําสั่งน้ีอาจใชรวมกับ –z ซึ่งเปนการ Reset Counter ใหเปน 0  

• -z ใชในการ Reset Counter ใหเปน 0 ใชรวมกับ –l 

• -f f ยอมาจาก flush ใชลบ Rule ที่มีอยูท้ิงทั้งหมด (-d จะเปนลบทีละอัน) 

• -p policy p ยอมาจาก policy คําส่ังนี้จะเปนการต้ังคา Default สําหรับประเภทของ
กฎนั้นๆ policy จะเปนได 3 อยางคือ accept, deny หรือ reject คําส่ังนี้จะใชไดกับ
ประเภทของกฎ –I, -O หรือ –F เทานั้น 

• -s tcp tcpfin udp  ใชในการตั้งคา Timeout ท่ีใชในการทํา IP Masquerade โดยจะ
ใชรวมกันประเภทของกฎ –M 

• -c c ยอมาจาก check จะเปนการทดสอบวา ถามี packet มาอยางนี้ แลว Firewall 
จะทํางานอยางไร ใชกับประเภทของกฎ –I, -O, -F เทานั้น 

• -h h ยอมาจาก help จะแสดงความชวยเหลือ 

สําหรับในสวน Parameter ที่จะใชกับคําส่ัง append, insert, delete และ check ท่ีกลาว
มาแลวนั้น มีดังนี้ 

• -P protocol  กําหนดโปรโตคอลของ Packet ซึ่งเปนไปไดคือ tcp, udp, icmp หรือ 
all  all หมายถึงทุกๆ โปรโตคอล และเปนคา default กรณีที่ไมไดระบุโปรโตคอล 
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• -S address[/mask] [port]  ระบุ Address ตนทางของผูสง Packet, Netmask และ 
port 

• -D address[/mask] [port]  ระบุ Address ปลายทางผูรับ Packet, Netmask และ 
port 

• -V address  ระบุ Address ของ Interface ของ Firewall เองที่ Packet น้ันวิ่งเขามา
หรือสงออกไป 

• -W name  ระบุชื่อของ Interface ของ Firewall เองท่ี Packet นั้นวิ่งเขามาหรือ
สงออกไป 

นอกจากนี้ยังมีออปชันเพิ่มเติมดังน้ี 

• -m  m ยอมาจาก Masquerade ใชในการทํา IP Masquerade ที่จะกลาวในบทถัดไป 

• -r [port]  ยอมาจาก redirect ใชในการเปลี่ยนปลายทางของ Packet ที่ว่ิงเขามาใหว่ิง
ไปยังเคร่ือง Firewall เองตาม port ที่กําหนด แทนท่ีจะวิ่งไปปลายทาง ใชในการทํา 
Transparent Proxy ซึ่งจะกลาวในบทถัดไป 

• -o  ใชเพ่ือใหมีการเก็บ Log ของ Packet ที่ตรงกับ Rule นี้ โดยจะตอง Build Kernel 
ใหมี Option CONFIG_IP_FIREWALL_VERBOSE เปน YES ดวย 

• -v  v ยอมาจาก verbose ใชเมื่อตองการใหแสดงรายละเอียดการทํางานใหมากกวาปกติ 

ตัวอยางการใชงาน ipfwadm 

ipfwadm -I -p deny  

กําหนดให Default Policy ของ Input firewall rule เปน deny (ไมมีการรับ Packet จาก
ภายนอก) 

ipfwadm -F -p deny 

กําหนดให Default Policy ของ Forward Rule เปน deny (ไมมีการ Forwad Packet ให) 
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ipfwadm -I -a accept -V 192.168.1.1 -S 192.168.1.0/24 -D 0.0.0.0/0 

กําหนดใหรับ Packet ที่มีตนทางจาก 192.168.1.0/24 ปลายทางไปยังท่ีไหนไมสนใจ และ
เขามายังเคร่ือง Firewall ทาง Interface ท่ีมี IP Address 192.168.1.1 

ipfwadm -I -a accept –W eth0 192.168.1.1 -S 192.168.1.0/24 -D 0.0.0.0/0 

กําหนดใหรับ Packet ที่มีตนทางจาก 192.168.1.0/24 ปลายทางไปยังท่ีไหนไมสนใจ และ
เขามายังเคร่ือง Firewall ทาง Interface eth0 

ipfwadm -O -a accept -V 192.168.1.1 -S 0.0.0.0/0 -D 192.168.1.0/24 

กําหนดใหสามารถสง Packet ออกได ถามีตนทางจากที่ไหนไมสนใจ ปลายทางไปยัง 
192.168.1.0/24 และออกทาง Interface ท่ีมี IP Address เปน 192.168.1.1 

ipfwadm -O -a deny -S 0.0.0.0/0 -D 0.0.0.0/0 –o 

กําหนดใหปฏิเสธการสงออก Packet จากเคร่ือง Firewall ไมวาจะมาจากที่ใด และมุงไปยัง
ปลายทางใด และใหทําการเก็บสถิติดวย 

ipfwadm –F –l 

แสดงคาของ Forward Rule ที่มีอยูออกมา 

ipfwadm -F -a m -S 192.168.1.0/24 -D 0.0.0.0/0 

ใหทําการ Masquerade Packet ท่ีมีตนทางมาจาก 192.168.1.0/24 ไมวาจะมีจุดหมาย
ปลายทางไปยังท่ีใด โปรดอานรายละเอียดในสวน IP Masquerade เพ่ิมเติม 
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ทานสามารถดูตัวอยางการใชงาน ipfwadm ไดเพ่ิมเติมในสวนถัดไป 

แหลงขอมูลเพ่ิมเติม 
• ftp://ftp.nectec.or.th/pub/mirrors/linux/docs/HOWTO/Firewall-HOWTO 

• man page ของ ip fwadm 
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ในบทที่ผานมา ไดมีการกลาวถึง Firewall ไว 2 รูปแบบ คือแบบ Packet Filter และ แบบ 
Proxy Server ซึ่งถาคิดถึงในทางปฏิบัติจริงๆ แลว จะมีปญหาเกิดขึ้นในแตละแบบดังนี้ 

• แบบ Packet Filter แบบนี้แทจริงแลว Firewall เปรียบเสมือนคนที่อยูตรงกลาง มี
หนาท่ีกรองวา Packet อันไหนบางที่ผานขามไปได ถาพิจารณาอนุญาตแลว Con–
nection ที่เกิดข้ึนจะเกิดระหวาง Host ท่ีอยูนอก Firewall (ในเครือขายอินเทอรเน็ต) 
และ Host ที่อยูหลัง Firewall โดยตรงเลย ซ่ึงในบางคร้ังแบบนี้อาจมีปญหาในดาน
ความปลอดภัย ถา Host ที่อยูหลัง Firewall อันนั้นมีความปลอดภัยไมเพียงพอ อาจถูก
บุกรุกโดยตรงจาก Host ภายนอก และอาจสรางปญหาใหกับ Host อ่ืนๆ ในเครือขาย
ได 

• แบบ Proxy Server จึงอาจดูเหมือนวาปลอดภัยกวา เรานิยมท่ีจะใช Private IP (IP ท่ี
ไมมีใชจริงในเครือขาย สงวนไวใหใชสําหรับเครือขายภายในเทานั้น) ตาม RFC 1597 
ซ่ึงมีดังนี้ 
• 10.0.0.0 - 10.255.255.255 
• 172.16.0.0 - 172.31.255.255 
• 192.168.0.0 - 192.168.255.255 

ซ่ึงถาเครือขายภายในใช Private IP ดังกลาวนี้ ก็เปนท่ีแนใจไดวา Host ที่อยูหลัง Firewall 
ไมมีทางสราง Connection ตรงกับภายนอกไดแน ทุกอยางจะตองผาน Firewall (Proxy Server) 
หมด ซึ่งก็เปนวิธีท่ีใหความปลอดภัยดี แตก็หมายความบริการใดๆ ที่ผูใชตองการ ที่เคร่ือง Firewall 
จะตองมี Proxy Server สําหรับบริการนั้นๆ แยกกันชัดเจน ถาผูใชตองการใชแค WWW มันก็ไม
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ยาก เพราะ HTTP Proxy Server ก็มีอยูมากมายใหเลือกใช แตถาผูใชตองการบริการ FTP, Real 
Audio, IRC, VDO Live, CU-SeeMe เปนตน  ผูดูแล Firewall ก็อาจจะเกิดความลําบากได 

IP Masquerade เปนวิธีการที่สามารถทําให Host ท่ีอยูในเครือขายภายใน (อาจใช Private 
IP) สามารถใชงาน Application ตางๆ เสมือน Host นั้นอยูบนเครือขายอินเทอรเน็ตจริงๆ Host 
ภายนอกจะมองไมเห็นเครือขายภายใน จะเห็นเสมือนมีเคร่ือง Firewall (ที่ใช IP Masquerade) 
เพียงเคร่ืองเดียว Host ภายนอกจะไมสามารถสราง Connection ตรงผานเขาไปยังเคร่ืองที่อยูหลัง 
Firewall ได 

IP Masquerade ทํางานในระดับ Kernel โดยในการใชงานจะตอง Rebuild Kernel ใหมี 
ออปชันดังกลาว เพิ่มจากที่ไดระบุในบทที่ 38 ดังน้ี 

• Prompt for development and/or incomplete code/drivers (CONFIG_EXPERI–
MENTAL): YES 

• IP: masquerading (CONFIG_IP_MASQUERADE): YES 

• IP: ipautofw masquerade support (CONFIG_IP_MASQUERADE_IPAUTOFW): 
YES 

• IP: ICMP masquerading (CONFIG_IP_MASQUERADE_ICMP): YES 

 และหลังจาก Rebuild Kernel (make dep; make clean; make zlilo) แลว ตองทําการ 
Compile module ดวย โดยใชคําสั่ง 

cd /usr/src/linux ; make modules ; make modules_install 

• หลังจากนั้นตองสั่งใหเคร่ืองทําการโหลด module เหลานี้ทุกคร้ังท่ีเคร่ืองบูต โดยอาจใส
ใน /etc/rc.d/rc.firewall หรือ /etc/rc.d/rc.modules ตัวใดตัวหนึ่งก็ไดตามสะดวก 

/sbin/depmod -a 

/sbin/modprobe ip_masq_ftp 
/sbin/modprobe ip_masq_raudio 

/sbin/modprobe ip_masq_irc 

/sbin/modprobe ip_masq_cuseeme 

/sbin/modprobe ip_masq_vdolive 
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• สราง Script ซึ่งเรียกใชโปรแกรม ipfwadm สําหรับ Rule ตางๆ ตามที่เรากําหนด และ
ใหเคร่ืองเรียกใช Script นี้ทุกคร้ัง ที่เคร่ืองบูต ตัวอยาง ไฟล /etc/rc.d/rc.firewall.easy 
ซ่ึงเปน Script เพื่อสราง Firewall อยางงายสําหรับ Linux-SIS เวอรชัน 3.0 เปนดังนี้ 

# Sample Firewall Script for NECTEC Linux-SIS Version 3.0 
# Easy Version 

# -ott@nectec.or.th, Dec 7, 1998 

# 

# Flush all rules 

/sbin/ipfwadm -I -f 
/sbin/ipfwadm -O -f 

/sbin/ipfwadm -F -f 

# Set the default Input and Output policy to "accept" 

/sbin/ipfwadm -I -p accept 

/sbin/ipfwadm -O -p accept 

# Set the default Forward policy to "deny" 
/sbin/ipfwadm -F -p deny 

# Accept traffic to our own web server 

/sbin/ipfwadm -I -a accept -P tcp -S192.168.1.0/24 -D192.168.1.1/32 80 

# Redirect Web Traffic to proxy (Transparent proxy) 

/sbin/ipfwadm -I -a accept -P tcp -r 8080 -S192.168.1.0/24 -D/0.0.0.0/0 80 
# IP Masquerade for 192.168.1.0/24 (Internal Network) 

/sbin/ipfwadm -F -a m -S 192.168.1.0/24 -D 0.0.0.0/0 

• ตัวอยางที่แสดงเปนแบบงาย สําหรับเคร่ืองท่ีมี 2 Interface โดยอันท่ีตอกับเครือขาย
ภายใน ตัวเคร่ือง Firewall ใช IP 192.168.1.1 และ IP Address ของเครือขายภายใน
คือ 192.168.1.0/24 

• ทานสามารถดูตัวอยางเพิ่มเติมไดจาก IP-Masquerade HOWTO จากแหลงขอมูล 
เพ่ิมเติมดานลาง หรือ ไฟล /etc/rc.d/rc.firewall ใน Linux-SIS เวอรชัน 3.0 
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·À≈Ëß¢ÈÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ 
• ftp://ftp.nectec.or.th/pub/mirrors/linux/docs/HOWTO/Firewall-HOWTO 

• ftp://ftp.nectec.or.th/pub/mirrors/linux/docs/HOWTO/mini/IP-Masquerade 

• http://www.tis.com/ 

• http://www.xos.nl/linux/ipfwadm/ 

• IPFWADM man page (ใชคําส่ัง man ipfwadm) 
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∫∑§—¥¬ËÕ 
ในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตในปจจุบัน เรามักจะติดตั้ง Proxy Cache Server และใหผูใช 

ต้ังคาท่ี Web Browser (Netscape, Internet Explorer) ชี้มายัง Proxy Cache Server ของเรา 
อยางไรก็ดี หากผูใชมีจํานวนมาก และยากท่ีจะควบคุมใหทุกคนปฏิบัติตาม เราสามารถใชวิธีทํา 
Transparent Proxy ใหดักขอมูลการใชงาน WWW และ Redirect ใหไปยัง Proxy Cache Server 
ของเราได ในบทนี้จะกลาวถึงการใช Linux มาทําหนาที่ Transparent Proxy นี้ โดยใชซอฟตแวร 
Squid Proxy/Cache Server และ Transproxy 

Transparent Proxy 
วิธีการท่ีจะทํา Transparent Proxy นั้นมีหลายวิธี มีทั้งแบบใชฮารดแวร เชน Cisco Cache 

Engine, NetCache และแบบใชซอฟตแวร แมกระทั่ง Linux เองก็มีหลายวิธีที่จะทํา Transparent 
Proxy ในท่ีนี้จะแนะนําวิธีทําโดยใชโปรแกรม ipfwadm รวมกับ Squid Proxy/Cache Server หาก
ทานสนใจวิธีอื่น สามารถหาอานวิธีทําไดจากแหลงขอมูลเพ่ิมเติม 

กอนจะทํา Transparent Proxy ทานควรติดตั้งเคร่ือง Proxy Cache Server เรียบรอยแลว 
กรณีนี้เราจะใชโปรแกรม Squid ซึ่งดาวนโหลดไดจาก http://squid.nlanr.net หรือ http://ftp. 
nectec.or.th/pub/mirrors/squid.nlanr.net 

หลักการในการทํา Transparent Proxy โดยใช Linux จะเปนดังน้ี 

• เคร่ือง Linux (ที่ติดตั้งโปรแกรม ipfwadm และ Squid) จะตองวางขวางในลักษณะท่ีวา 
ขอมูลจากผูใช WWW จะตองผานเครื่อง Linux นี้ ตัวอยางเชน วางในลักษณะ Firewall 
ดังภาพที่แสดงในบทที่ 38 เร่ือง Firewall 
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• ใน /etc/rc.d/rc.firewall หรือ Start Up Script ของระบบ Firewall ของทาน จะตองมี
บรรทัดที่กําหนดวา ถา Packet ที่ว่ิงเขามามี Destination Port เปน 80 (แสดงวากําลัง
ใชงาน WWW เนื่องจาก Web Server ปลายทางจะทํางานที่ Port 80) ใหทําการ 
Redirect Packet น้ันไปยังโปรแกรม Squid ตัวอยางเชน ถาโปรแกรม Squid ทํางาน
อยูที่ Port 8080 จะตองเขียนคําสั่ง ipfwadm ดังนี้ (ถาดูตัวอยางในบทที่ 39 จะเห็นวา
มีบรรทัดนี้อยูแลว) 

/sbin/ipfwadm -I -a accept -P tcp -r 8080 -S192.168.1.0/24 -D/0.0.0.0/0 80 

• ต้ังคาใหโปรแกรม Squid Proxy/Cache Server รับ Packet ที่ Redirect มา โดยเพ่ิม
คาลงในไฟล /usr/local/etc/squid/etc/squid.conf ดังนี้ 

httpd_accel_host virtual 
httpd_accel_port 80 
httpd_accel_with_proxy on 

• Restart เคร่ือง ก็เปนอันเสร็จ เคร่ือง PC ที่อยูหลังเคร่ือง Linux-SIS (ดูรูปท่ี 16.1 บท
ท่ี 16 ประกอบ) ก็จะสามารถใชงาน www ผานระบบ Proxy ที่เคร่ือง Linux โดยอัตโนมัติ 
ไมจําเปนตองต้ังคาอะไรที่ Browser ลองดูใน access.log ของ Squid เพ่ือความแนใจ
วาระบบ Transparent Proxy ทํางานถูกตอง  

·À≈Ëß¢ÈÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ 
• http://squid.nlanr.net/Squid/FAQ/FAQ-17.html หรือ http://ftp.nectec.or.th/pub 

/mirrors/squid.nlanr.net/Squid/FAQ/FAQ-17.html 

• โปรแกรม Transproxy, ftp://ftp.nlc.net.au/pub/linux/www/, (อีกวิธีหนึ่งในการทํา 
Transparent Proxy) 
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ในการเขาใชเคร่ือง Linux หรือระบบ Unix โดยการใช telnet หรือ ftp จะตองมีการใส 
ขอมูล login และรหัสผาน ซึ่งโดยมากรหัสผานของผูใชจะถูกสงผานไปในเครือขายอินเทอรเน็ต
เลยโดยไมไดมีการเขารหัส ผูไมประสงคดีที่อยูระหวางทางผานของขอมูลน้ัน สามารถดักจับดูได 
เราสามารถแกปญหานี้ไดโดยใชวิธี One Time Password ซึ่งตัวขอมูลท่ีสงออกไปในเครือขายจะ
เปลี่ยนแปลงทุกคร้ัง ถึงแมจะดักขอมูลไปไดก็ไมมีประโยชนนั่นเอง 

One Time Password ∑”ß“πÕ¬Ë“ß‰√ 

Internet

Server Client

Login:
Password:

(login)
(password)

Hacker/Cracker  

รูปท่ี 41.1  รูปแสดงการสงขอมูลผานเครือขายสําหรับวิธี TELNET แบบปกติ 
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จากรูปที่ 41.1 นั้น จะเห็นวา การที่ Client ทําการ telnet ไปยังเคร่ือง Server ขอมูล login 
และรหัสผานจะถูกสงผานไปในเครือขาย และหากมีผูไมประสงคดี (Hacker/Cracker) อยูระหวาง
ทางผาน เชน อยูใน Ethernet Segment เดียวกับ Client, Server ก็สามารถดักจับขอมูลไดทันที 

วิธีการทํางานของระบบ One Time Password คือ เมื่อ Client ทําการ telnet (หรือบริการ
อ่ืนๆ) ไปยังเคร่ือง Server หลังจากท่ีปอน login แลว แทนที่เคร่ือง Server จะรอรับ password 
ตามปกติ เคร่ือง Server จะสงคา Challenge ตอบกลับมา ซึ่งคานี้จะเปล่ียนแปลงทุกคร้ัง Client ก็
จะนําตัว Challenge ท่ีไดมาทําการคํานวณกับตัวรหัสผานจริงๆ เรียกวา ทํา Hashing ซึ่งจะมี
หลายวิธี เชน MD4, MD5 ผลท่ีไดก็จะเปน One Time Password ซึ่ง Client ก็จะสงกลับไปให 
Server (ลักษณะของ prompt ท่ี Server จะเปน Response แทนคําวา Password) 

วิธีการนี้จะทําให Client ไมตองสงรหัสลับของตัวเองผานเครือขาย แตจะสง One Time 
Password ออกไปแทน และเนื่องจากคา Challenge ที่ Server สงให Client จะเปลี่ยนทุกคร้ัง 
ดังนั้น One Time Password ก็จะเปลี่ยนไปทุกคร้ัง ถึงผูไมประสงคดีจะดักจับไปไดก็ไมมี
ประโยชน เพราะในครั้งตอไป มันก็จะตองเปล่ียนไปอยูดี  

การทํางานของ One Time Password สามารถแสดงไดดังรูปท่ี 41.2 

Internet

Server Client
login:
<Challenge>
Response:

Hacker/Cracker

One Time Password

? MD4/
MD5

Challenge (login)
(password)+

 

รูปท่ี 41.2  แสดงการสงขอมูลผานเครือขายของวิธี TELNET แบบใช One Time Password 
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การที่เราจะใช One Time Password นั้น จะตองมีซอฟตแวรชวยทั้งในสวน Server และ 
Client ตัวอยางเชน การ telnet ในสวน Client เราจะตองมีซอฟตแวรที่ใชคํานวณ One Time 
Password จากคา Challenge และรหัสลับของเราเอง (ตามวิธี MD4, MD5) เชน 

• Winkey (ftp://ftp.nrl.navy.mil/pub/security/nrl-opie, ftp://ftp.nectec.or.th/pub/software 
/systools) 

• Java-based S/Key calculator  (http://www.cs.umd.edu/~harry/jotp/) 

• Opiekey  ทํางานบน Unix มากับ OPIE  (ftp://ftp.nrl.navy.mil/pub/security/nrl-opie) 

ในสวน Server เราจะตองมีซอฟตแวรที่สนับสนุน One Time Password เชน 

• S/Key  (ftp://ftp.bellcore.com/pub/nmh/) 

• Logdeamon (ftp://ftp.win.tue.nl/pub/security/, ftp://ftp.nectec.or.th/pub/software 
/systools/) 

• OPIE (ftp://ftp.nrl.navy.mil/pub/security/nrl-opie, ftp://ftp.nectec.or.th/pub/software 
/systools/) 

ระบบ One Time Password จะมีฐานขอมูลรหัสผานผูใชแยกตางหากไมปะปนกัน
ฐานขอมูลรหัสผานของระบบ Unix (/etc/passwd หรือ /etc/shadow)  ดังนั้นผูใชจะมี 2 รหัสผาน 
อันหน่ึงใชสําหรับบริการท่ีสนับสนุน One Time Password เชน telnet และอีกอันหนึ่งใชสําหรับ
บริการอื่นๆ เชน POP, IMAP 

 ”À√—∫ºŸÈ„™È Linux-SIS 3.0 
Linux-SIS เวอรชัน 3.0 จะมีการติดตั้งซอฟตแวร OPIE มาใหแลว โดยตัว Source code 

อยูที่ /usr/local/src/opie-2.32 รายละเอียดการ Build จะอยูในไฟล sissetup.txt หากทานตองการ
ใชงาน One Time Password สามารถทําได โดย login เปน root และทําตามขั้นตอนดังน้ี 

#cd /usr/local/src/opie-2.32 
#make install 
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หลังจากน้ีไดทําการ make install ไปแลว ระบบของทานจะสามารถใช One Time Password 
ไดสําหรับบริการ telnet และ su กอนจะใชงาน ทานจะตองต้ังคารหัสเพื่อใชกับระบบ One Time 
Password โดยใชคําส่ัง opiepasswd แลวใช One Time Password Calculator เชน Winkey 
สําหรับ Microsoft Windows (ถาทานใช Linux-SIS จะอยูท่ี /usr/local/share/winkey11.zip) ใน
การคํานวณ One Time Password (ใชการ Copy/Paste ได) ตามตัวอยางดังน้ี  

 

สําหรับผูใชปกติ (ที่ไมใช root) ก็ตองต้ังคาเร่ิมตนของระบบ One Time Password เชนกัน 
โดยให login เปนผูใชคนน้ัน แลวเรียกใชคําสั่ง opiepasswd หรือ root สามารถทําใหได โดยใช 
คําสั่ง opiepasswd ตามดวยชื่อ login นั้นๆ 

หลังจากที่ทานติดตั้ง OPIE เรียบรอยแลว การ telnet เขามายังเคร่ืองของเราจะตองใช 
One Time Password ทั้งหมด รวมถึงการใชคําสั่ง su ดวย หากตองการยกเลิกการติดตั้ง OPIE 
สามารถทําไดโดยใชคําส่ัง make uninstall ที่ /usr/local/src/opie-2.32/ 

โปรดอานไฟล sissetup.txt ภายใต /usr/local/src/opie-2.32/ เพ่ิมเติม เพื่อทราบถึงการ 
Build OPIE ที่ทําไวสําหรับ Linux-SIS 

·À≈Ëß¢ÈÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ 
• RFC 1760 (One Time Password) 
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∫∑§—¥¬ËÕ 
การทํางานของ rsh, rlogin และ rcp อาจทําใหระบบไมมีความปลอดภัยเพียงพอ  จึงมีการ

คิดคน SSH (Secure Shell) ข้ึนมา โดยจะมีหนาที่ในการทํางานคลายกับ rsh, rlogin และ rcp แต 
SSH จะมีความปลอดภัยมากกวาตรงท่ีมีการเขารหัสทุกคร้ังที่มีการติดตอกันระหวางเคร่ือง 
Server และ Client ดังนั้นถามีใครมาดักเอาขอมูลไประหวางทางก็จะไดขอมูลที่ถูกเขารหัสแลว ไม
มีประโยชน  

Secure Shell จะใช Public Key Cryptography ในการทํางาน ผูสนใจในรายละเอียดควร
ศึกษาทฤษฎีในดานนี้ดวย เพื่อที่จะเขาใจมากขึ้น  

ในบทนี้จะกลาวถึง วิธีการติดตั้ง และใชงาน SSH Version 2 ซ่ึงนอกจากจะมี ssh, scp 
แลว ยังมี sftp ซึ่งเปน Secure FTP Server ทําใหการถายโอนขอมูลมีความปลอดภัยมากขึ้น 

«‘∏’°“√µ‘¥µ—Èß 
สามารถดาวนโหลดไดจาก http://www.ssh.fi/sshprotocols2/download.html จะไดไฟล 

ssh-VERSION.tar.gz เวอรชันลาสุดเปนเวอรชัน 2 ติดตั้งโดยใชคําส่ังดังนี้ 

#gzip -cd ssh-VERSION.tar.gz | tar xvf - 
#./configure 
#make 
#make install 
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ถาตองการทํางานรวมกับ TCP Wrapper ใหติดตั้ง TCP-Wrapper ใหเรียบรอย แลวใช 
Option –with-libwrap ขณะท่ีรันโปรแกรม configure และระบุที่อยูของไฟล libwrap.a ใหถูกตอง
ดังนี้ 

#./configure --with-libwrap=/usr/lib/libwrap.a 

หลังจากติดตั้งแลวจะไดไฟลตางๆ อยูในไดเรกทอรี /usr/local/bin และไฟล sshd อยูใน
ไดเรกทอรี /usr/local/sbin  ซึ่งสามารถด ูวิธีการใชโดยละเอียดไดโดยใชคําส่ัง man แลวตามดวย
ชื่อไฟลเหลานี้ 

ssh2  - Secure Shell client สําหรับ login เขาไปยังเครื่อง Server 
sshd2 - Secure Shell daemon เปน process daemon เพื่อรับการติดตอจาก 
client  
sftp2 - Secure FTP client สําหรับติดตอกับเครื่องท่ีมี sftp-server ทํางานอยู 
sftp-server2  - Secure FTP server เปรียบเหมือนกับ ftp daemon 
scp2  - Secure Copy client ใชในการ copy ไฟลขามเครื่อง 
ssh-keygen2  - สําหรับการสราง public/private keys  

สวนไฟล Configuration จะอยูที่ไดเรกทอรี /etc/ssh2 มีไฟล sshd2_config ไวควบคุมการ
ทํางานของ Secure Shell Daemon (sshd) และ ssh2_config ควบคุมการทํางานของ Secure 
Shell Client (ssh) 

«‘∏’°“√„™Èß“π 
การทํางานของ SSH จะเปนการติดตอกันระหวางเคร่ือง Server และ Client เคร่ือง 

Server ซึ่งคอยรับการติดตอจะตองมี Daemon ที่ชื่อวา sshd ทํางานอยู สวนเคร่ืองที่เปน Client 
จะใชคําสั่ง ssh, scp และ sftp เพ่ือติดตอกับเคร่ือง Server ขอมูลท่ีติดตอกันระหวางเคร่ืองทั้งสอง
จะถูกเขารหัสไวท้ังหมด 

การเขารหัสและถอดรหัสจะใช public key เปนตัวเขารหัสขอมูล และใช private key เปน
ตัวถอดรหัสขอมูล public key จะเปน key ท่ีสามารถใหผูอื่นดูได สวน private key เราจะเก็บไว
คนเดียว มีข้ันตอนการใชงานดังนี้ 
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1. สรางคู private/public keys บนเคร่ือง Client โดยใชคําสั่ง ssh-keygen 

Client> /usr/local/bin/ssh-keygen 
Generating 1024-bit dsa key pair 
   2 Oo.oOo.oOOo. 
Key generated. 
1024-bit dsa, created by abc@Client Wed Oct 28 16:29:46 1998 
Passphrase :  
Again      :  
Private key saved to /home/abc/.ssh2/id_dsa_1024_a 
Public key saved to /home/abc/.ssh2/id_dsa_1024_a.pub 

ssh-keygen จะถามเพื่อใหใส passphrase ซึ่งจะเปน Key ที่ใชเขารหัส Private Key 
ของเรา (เพ่ือปองกันไมใหใครมาเอา Private Key ของเราไปงายๆ) เมื่อคําสั่งนี้ทํางานเสร็จจะได
ไฟล 2 ไฟล คือ id_dsa_1024_a เปน private key ซึ่งไมควรใหใครอานได และไฟล id_–
dsa_1024_a.pub เปน public key สามารถใหคนอื่นอานไดและเปนไฟลท่ีตองกอบปไปยัง Server 
ท่ีตองการจะติดตอ 

2. สรางไฟล identification ในไดเรกทอรี .ssh2 โดยชื่อไฟล id_dsa_1024_a คือชื่อของ
ไฟล Private Key ซ่ึงอาจเปนชื่ออะไรก็ได 

Client>cd ~/.ssh2 
Client>echo "IdKey id_dsa_1024_a" > identification 

ในเคร่ือง Client จะมีไฟล id_dsa_1024_a, id_dsa_1024_a.pub และ identification 

3. ทําตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 บนเคร่ือง Server 

4. copy public key ของเคร่ือง Client (id_dsa_1024_a.pub) ไปยังเคร่ือง Server แลว
เปลี่ยนเปนชื่อ client.pub (ชื่อไฟลจะเปนชื่ออะไรก็ได)  

5. สรางไฟล authorization ในไดเรกทอรี .ssh2 ของเคร่ือง Server  

Server>cd ~/.ssh2 
Server>echo "Key client.pub" > authorization 
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ถามีเคร่ือง Client หลายตัวก็สามารถอางอิงเพ่ิมเติมในไฟล authorization ได 

6. การติดตั้งคาใหโปรแกรม sshd ทํางานบนเครื่อง Server ใหใสในไฟล /etc/inetd.conf 

ssh   stream  tcp  nowait  root   /usr/local/sbin/sshd    sshd -i 
#ในกรณีท่ีใชงานรวมกับ tcpwrapper ใหใสในไฟล /etc/inetd.conf ดังน้ี 
ssh   stream  tcp  nowait  root  /usr/sbin/tcpd  /usr/local/sbin/sshd -i 

7. การ login เขาสูเคร่ือง Server โดยใชคําส่ัง ssh แลวจะตองใส passphrase ใหตรงกับ
ตอนที่สราง keys ในขอ 1 

Client>ssh Server 
Passphrase for key "/usr1/home/abc/.ssh2/id_dsa_1024_a" with comment 
"1024-bit dsa, created by abc@Client Wed Dec  2 11:48:33 1998": 

°“√ทําสําเนา‰ø≈Ï√–À«Ë“ß‡§√◊ËÕß‚¥¬„™È§” —Ëß scp 
กอบปไฟลของเคร่ือง Client ไปยัง Server  

Client>scp -p filename Server:. 

กอบปไฟลของเคร่ือง Server ไปยัง Client 

Client>scp -p Server:filename . 

°“√„™Èß“π Secure FTP 
ใชคําสั่ง sftp ในการติดตอกับเครื่อง Server ซึ่งมีการใชงานคลายกับ ftp แตมีความ

ปลอดภัยกวาตรงท่ีทุกคร้ังที่มีการติดตอระหวางกันจะมีการเขารหัสขอมูลทุกคร้ัง โดยในไฟล /etc 
/ssh2/sshd2_config จะตองเปดให sftp-server ทํางานดังนี้ 
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subsystem-sftp                  sftp-server 

ในสวนของ Client ที่จะติดตอ ใหใชคําส่ัง sftp แลวตองใส passphrase เปนรหัสผาน 

Client$ sftp Sever 
local path  : /usr1/home/abc 
Passphrase for key "/usr1/home/abc/.ssh2/id_dsa_1024_a" with comment 
"1024-bit dsa, created by abc@Client Wed Dec  2 11:48:33 1998": 
remote path : /data/home/abc 
sftp> 

 ”À√—∫ºŸÈ„™È Linux-SIS 3.0 
ระบบ Secure Shell จะถูกติดตั้งไวแลว โดย Source จะอยูที่ /usr/local/src ถาตองการใช

งาน ใหใชคําสั่ง "make install" เพ่ือติดตั้งโปรแกรม และต้ังคาใหโปรแกรมทํางานได ตาม
วิธีการใชงานในบทนี้ 

·À≈Ëß¢ÈÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ 
• Ssh (Secure Shell) FAQ - Frequently asked questions, http://www.uni-karlsruhe. 

de/~ig25/ssh-faq/ssh-faq.html 

• SSH Network Protocol Development, http://www.ssh.net/ 

• http://www.ssh.fi/sshprotocols2/index.html 
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ปจจุบันระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไดเขาไปมีบทบาทมากขึ้นกับชีวิตประจําวันของหลายๆ 
คน  ดังจะเห็นไดจากการที่มีบริการที่ อํานวยความสะดวกเกิดข้ึนบนอินเทอรเน็ตมากมาย  
นอกจากน้ันบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ตยังเปนแหลงความรูและแหลงการศึกษาที่สําคัญอีก
แหลงหนึ่ง ซ่ึงผูที่สนใจสามารถที่จะเขาไปศึกษาหาความรูไดจากหลายๆ เว็บไซต (อาจเรียกวา 
Web Site, Web Page หรือ Home Page) ที่อยูบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งจากความ
สะดวกสบายและประโยชนอันมหาศาลที่เราไดรับจากโฮมเพจตางๆ บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
น่ีเอง ทําใหหลายๆ คนเกิดคําถามขึ้นมาวา โฮมเพจเหลานี้ถูกสรางขึ้นมาไดอยางไร ซึ่งเนื้อหาของ
บทนี้จะแนะนําถึงสวนประกอบพื้นฐาน และขั้นตอนตางๆ ในการพัฒนาโฮมเพจบนระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต 

®– √È“ß‚Œ¡‡æ®®”‡ªÁπµÈÕß√ŸÈÕ–‰√∫È“ß? 
โฮมเพจแตละโฮมเพจท่ีอยูบนอินเทอรเน็ตนั้นจริงๆ แลวก็คือ แฟมขอมูลคอมพิวเตอรที่เรา

นําเขาไปไวในเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใหบริการเปน WWW Server หรือเรียกส้ันๆ วา Web Server 
ซึ่งแฟมขอมูลที่วานี้ก็เปนแฟมที่บรรจุขอมูลตัวอักษร (Text File) ที่ถูกสรางจากโปรแกรมแกไข
ขอความ (เชน โปรแกรม Notepad บน Microsoft Windows) โดยตัวอักษรที่อยูในแฟมขอมูลน้ี
อาจจะเปนตัวอักษรหรือขอความปกติ หรืออาจจะเปนตัวอักษรรวมกับชุดคําสั่งที่โปรแกรมเว็บ–
เบราเซอร สามารถเขาใจและแปลความหมายของคําสั่งนั้นๆ ได ซึ่งคําสั่งที่วานี้ ก็จะชวยใหรูปราง
หนาตาของโฮมเพจมีสีสันมากขึ้นกวาการใชไฟลขอความธรรมดา สวนรูปแบบของคําสั่งก็จะมี
ลักษณะที่แตกตางกันไปตามชนิดของภาษาที่ใชในการเขียนโฮมเพจ โดยภาษาแรกที่ผูพัฒนา
โฮมเพจควรจะรูจักก็คือภาษา HTML 
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HTML §◊ÕÕ–‰√? 
HTML ยอมาจากคําวา Hypertext Markup Language ซึ่งถูกพัฒนามาจากภาษา SGML 

(Standard Generalized Markup Language) ที่เปนภาษามาตรฐานที่เปนแนวทางในพัฒนา
โฮมเพจในยุคแรกๆ ท่ีเร่ิมมีการคิดคนการสรางโฮมเพจ และภาษา HTML เปนภาษาที่อางอิง
ขอกําหนดตางๆ ของภาษา SGML และดวยภาษา HTML นี้เองจะทําใหเราสามารถพัฒนาเอกสาร
บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งจะไมขึ้นกับชนิดของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใช ซึ่งบุคคลแรกที่
คิดคนภาษานี้คือนาย Tim Berners-Lee และในปจจุบันน้ีโปรแกรม Web Browser หลายๆ ชนิด
ท่ีมีอยูก็สามารถเขาใจและแปลความหมายของภาษา HTML ได 

°“√‡¢’¬π HTML µÈÕß¡’Õ–‰√∫È“ß? 
ในการพัฒนาโฮมเพจดวยภาษา HTML นั้นเราจะตองมีสิ่งตางๆ ตอไปนี้ 

1. โปรแกรมแกไขขอความ (Text Editor) เชน โปรแกรม Emacs, PICO หรือ vi บน
ระบบปฏิบัติการ UNIX,  โปรแกรม SimpleText บนระบบปฏิบัติการ Macintosh หรือ
โปรแกรม Notepad บนระบบปฏิบัติการ Windows 

2. โปรแกรมเว็บเบราเซอร เชน โปรแกรม Netscape Navigator หรือโปรแกรม Internet 
Explorer เพ่ือใชในการตรวจสอบผลลัพธของการเขียน HTML 

 Ë«πª√–°Õ∫æ◊Èπ∞“π¢Õß HTML 
ในแฟมขอมูลท่ีถูกเขียนข้ึนมาดวยภาษา HTML นั้นจะประกอบไปดวยขอความและคําสั่ง

ของ HTML ที่จะกําหนดรูปรางหนาตาของเอกสาร ซึ่งคําส่ัง HTML ท่ีกลาวมานี้เราเรียกวา แท็ก 
(Tag) โดยรูปรางของแท็กน้ีจะประกอบไปดวย เคร่ืองหมายนอยกวา (<) ตามดวยชื่อแท็ก แลว
ตามดวยเคร่ืองหมายมากกวา (>) เชน <HTML>, <HEAD>, <BODY> ซึ่งชื่อแท็กนั้นอาจจะเปน
ตัวเล็กหรือตัวใหญก็ได เชน <HTML> และ <html> เปนแท็กเดียวกัน นอกจากนั้นแท็กในภาษา 
HTML ยังสามารถแบงออกไดเปนสองชนิดคือ 

1. แท็กท่ีประกอบดวยแท็กเปดและแท็กปด โดยแท็กเปดจะเปนแท็กธรรมดา แตแท็กปด
จะเปนแท็กที่มีเคร่ืองหมาย slash (/) นําหนาชื่อแท็กนั้น เชน <HTML> ... </HTML> 

2. แท็กที่ไมมีแท็กปด เชน แท็ก <br> ไมตองมีแท็ก </br> 
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√Ÿª·∫∫¢Õß°“√‡¢’¬π HTML 
ในการเขียน HTML นั้นเราจะตองจัดวางรูปแบบของแท็กตางๆ ใหถูกตองโดยแท็กพ้ืนฐาน

ท่ีตองมีในการเขียน HTML ไดแก 

• แท็ก <HTML> ... </HTML> เปนแท็กที่กําหนดถึงจุดเร่ิมตนและจุดสิ้นสุดของเอกสาร 
HTML 

• แท็ก <HEAD> ... </HEAD> เปนแท็กที่กําหนดจุดเร่ิมตนและจุดสิ้นสุดของสวนท่ี
กําหนดคาเร่ิมตนของเอกสาร HTML เชน ชื่อของเอกสาร 

• แท็ก <TITLE> ... </TITLE> เปนแท็กท่ีกําหนดชื่อของเอกสาร 

• แท็ก <BODY> ... </BODY> เปนแท็กท่ีกําหนดจุดเร่ิมตนและจุดสิ้นสุดของสวนแสดง
ขอมูลของเอกสาร 

ซ่ึงเราจะตองจัดวางตําแหนงของแท็กตางๆ ดังตอไปน้ี 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Document's Title</TITLE> 

</HEAD> 
<BODY> 

 

Content 
 

</BODY> 

</HTML> 

 

¢—ÈπµÕπ„π°“√‡¢’¬π HTML ·≈–°“√∑¥ Õ∫ 
1. เปดโปรแกรม Text Editor 

2. พิมพคําส่ัง HTML 

3. บันทึกขอมูลโดยใหมีนามสกุลของแฟมขอมูลเปน .html 
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4. เปดโปรแกรมเว็บเบราเซอร (Internet Explorer หรือ Netscape Navigator) แลวทําการ
เปดไฟลที่บันทึกไวจากขอ 3. 

°“√°”Àπ¥™◊ËÕ¢Õß‡Õ° “√ 
ในการเขียน HTML นั้นเราควรจะกําหนดชื่อของเอกสารนั้นดวยเสมอ เพราะการกําหนด

ชื่อของเอกสารจะทําใหผูเขาชมสามารถรูถึงหัวเร่ืองของเอกสารชุดนั้นไดทันที ซึ่งทําไดโดยการ
พิมพชื่อของเอกสารท่ีตองการไวระหวางแท็ก <TITLE> กับแท็ก </TITLE> 

ตัวอยาง 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>My First Page</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
</BODY> 
</HTML> 

เมื่อเราเปดไฟล HTML นี้ดวยโปรแกรมเว็บเบราเซอร จะเห็นขอความวา My First Page 
ปรากฏที่สวนของ Title Bar ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร 

°“√„ Ë¢ÈÕ¡Ÿ≈„π‡Õ° “√ 
ขอมูลท่ีวานี้ก็คือขอความที่เปนตัวอักษร หรือรูปภาพที่เราตองการจะแสดงในโฮมเพจ ซึ่ง

การใสขอมูลเขาไปในเอกสารนั้น ทําไดโดยการพิมพขอมูลท่ีตองการไวระหวางแท็ก <BODY> 
กับแท็ก </BODY> 

ตัวอยาง 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>My First Page</TITLE> 
</HEAD> 
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<BODY> 
Welcome to my first home page. 
</BODY> 
</HTML> 

เมื่อเราเปดไฟล HTML นี้ดวยโปรแกรมเว็บเบราเซอร จะเห็นขอความวา My First Page 
ปรากฏที่สวนของ Title Bar ของโปรแกรมเว็บเบราเซอรและปรากฏขอความวา Welcome to my 
first home page. ท่ีพ้ืนที่แสดงขอมูลของโปรแกรมเว็บเบราเซอร 

°“√°”Àπ¥ ’æ◊Èπ·≈– ’¢Õßµ—«Õ—°…√ 
จากตัวอยางที่ผานมาจะเห็นวาเราสามารถแสดงขอความในโฮมเพจได แตขอความนั้นจะ

เปนตัวอักษรธรรมดาที่มีรูปราง สีตัวอักษรและสีพื้นตามท่ีกําหนดไวในโปรแกรมเว็บเบราเซอร ซึ่ง
ถาเราตองการกําหนดสีของตัวอักษรและสีพ้ืนเราก็สามารถทําได โดยการพิมพขอความที่กําหนด
รายละเอียดเพ่ิมหรือที่เราเรียกวาแอตทริบิวตสําหรับแท็ก <BODY> โดยแอตทริบิวตท่ีเพ่ิมเขาไป
น้ีจะตองเขียนไวภายในแท็กเปดของ <BODY> ซึ่งแอตทริบิวตท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดสีพ้ืนของ
เอกสาร และสีของตัวอักษรนั้นเราจะใชแอตทริบิวตที่ชื่อวา bgcolor สําหรับการกําหนดสีพ้ืนของ
เอกสาร และแอตทริบิวต text สําหรับการกําหนดสีของตัวอักษรทั้งหมดในเอกสาร โดยเราตอง
พิมพ bgcolor=ชื่อสี หรือ text=ชื่อสี ในแท็ก <BODY> ชื่อสีนั้นอาจจะเปนชื่อสีภาษาอังกฤษที่
เว็บเบราเซอรเขาใจ เชน red, green, blue, black หรืออาจจะแทนชื่อสีดวยตัวเลขฐานสิบหก 
เชน แทนที่จะเขียน bgcolor=black อาจจะเขียนเปน bgcolor="#000000" ซึ่งขอดีของการกําหนด
ชื่อสีเปนตัวเลขก็คือเราสามารถกําหนดสีไดละเอียดกวาการใชชื่อของสี แตจะตองไมลืมวาในการ
ใชตัวเลขแทนชื่อสีนั้น ตัวเลขจะตองอยูภายในเครื่องหมายคําพูดและมีเคร่ืองหมาย # นําหนา 

ตัวอยาง 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>My First Page</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY bgcolor=black text="#FFFFFF"> 
Welcome to my first home page. 
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</BODY> 
</HTML> 

เมื่อเราใชโปรแกรมเว็บเบราเซอรเปดดูไฟลนี้จะเห็นวาโฮมเพจที่เราสรางขึ้นจะมีพ้ืนสีดํา และ
ตัวอักษรสีขาว 

°“√„ Ë¢ÈÕ§«“¡∑’Ë‰¡ËµÈÕß°“√„ÀÈ‡«Á∫‡∫√“‡´Õ√Ï·ª≈§«“¡À¡“¬ 
ขอความที่ไมตองการใหเว็บเบราเซอรแปลความหมาย หรือที่เราเรียกกันวา Comment นั้น 

ก็คือขอความที่ผูเขียน เขียนขึ้นเพ่ือใชประกอบหรืออธิบายสิ่งที่เขียนขึ้น โดยขอความท่ีเปน 
comment นี้เปนขอความที่ผูเขียนไมตองการใหโปรแกรมเว็บเบราเซอรแสดงผลออกมาที่หนาจอ 
ซ่ึงการกําหนด comment นั้นเราสามารถทําไดโดยการพิมพขอความที่เปน comment ไวระหวาง
แท็ก <!-- กับ --> 

ตัวอยาง 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>My First Page</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY bgcolor=black text="#FFFFFF"> 
<!--ทดสอบการใชงาน comment--> 
Welcome to my first home page. 
</BODY> 
</HTML> 

เมื่อเราใชโปรแกรมเว็บเบราเซอรเปดดูไฟลน้ี จะพบวาขอความท่ีอยูภายใน comment จะ
ไมแสดงออกมาที่หนาจอ 

°“√¢÷Èπ∫√√∑—¥„À¡Ë·≈–°“√¢÷Èπ¬ËÕÀπÈ“„À¡Ë 
ในสวนของขอความที่แสดงในโฮมเพจนั้นเราจะพบวาประโยค 
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This is a first sentence.  
This is a second sentence.  
This is a third sentence. 

และประโยค 

This is a first sentence. 
This is a second sentence. 
This is a third sentence. 

จะมีการแสดงผลเหมือนกันคือแสดงเปนบรรทัดเดียวตอกันไป ไมมีการขึ้นบรรทัดใหม
จนกวาจะเต็มความกวางของหนาตางโปรแกรมเว็บเบราเซอร ซึ่งถาเราตองการใหมีการขึ้นบรรทัด
ใหม เราสามารถทําไดโดยการใสแท็ก <br> ไวหนาประโยคที่ตองการใหข้ึนบรรทัดใหม หรือไว
ทายประโยคท่ีอยูกอนหนา 

ตัวอยาง 

<HTML> 
<HEAD> 

<TITLE>My First Page</TITLE> 
</HEAD> 

<BODY bgcolor=black text="#FFFFFF"> 

This is a first sentence.<br> 

This is a second sentence.<br> 

This is a third sentence. 

</BODY> 

</HTML> 

แตถาตองการใหเปนการข้ึนยอหนาใหมใหใสแท็ก <P>... </P> แทน 

ตัวอยาง 

<HTML> 

<HEAD> 
<TITLE>My First Page</TITLE> 

</HEAD> 
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<BODY bgcolor=black text="#FFFFFF"> 
This is a first sentence. 

<P>This is a second sentence.</P> 

<P>This is a third sentence.</P> 

</BODY> 

</HTML> 

ปกติแลวการขึ้นยอหนาใหมนั้นตัวอักษรจะเรียงชิดขอบซายของจอภาพ แตถาเราตองการ
ใหขอความมาเรียงกันตรงกลางหรือชิดขอบขวา เราสามารถทําไดโดยการเพ่ิมแอตทริบิวต align=
ชนิดของการจัดเรียงขอความ ไวในแท็ก <P> ซึ่งชนิดของการจัดเรียงขอความนั้นมีสามชนิดคือ 
left, center และ right คือเรียงชิดขอบซาย, กลางหนาจอ และขวาตามลําดับ 

<HTML> 
<HEAD> 

<TITLE>My First Page</TITLE> 
</HEAD> 

<BODY bgcolor=black text="#FFFFFF"> 

<P align=left>This is a left sentence.</P> 
<P align=center>This is a center sentence.</P> 

<P align=right>This is a right sentence.</P> 

</BODY> 

</HTML> 

°“√ √È“ß‡ Èπ§—ËπÀπÈ“°√–¥“… 
ในการแบงสวนตางๆ ของขอความนั้นนอกจากจะใชการขึ้นยอหนาใหมแลว เรายังสามารถ

ใชเสนคั่นหนาเปนตัวแบงไดดวย ซึ่งเสนคั่นหนาที่วานี้เปนเสนพาดขวางเอกสาร ซึ่งเราสามารถ
กําหนดเสนคั่นหนาไดโดยการใชแท็ก <hr> 

ตัวอยาง 
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<HTML> 
<HEAD> 

<TITLE>My First Page</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY bgcolor=black text="#FFFFFF"> 

This is a first sentence. 
<hr> 

This is a second sentence. 

<hr> 

This is a third sentence. 

</BODY> 

</HTML> 

นอกจากนั้นเรายังสามารถกําหนดความหนาของเสนไดโดยการใชแอตทริบิวต size=
ตัวเลขความหนา และกําหนดความกวางของเสนไดโดยใชแอตทริบิวต width="ตัวเลขความกวาง" 
โดยตัวเลขความกวางนั้นเราสามารถกําหนดเปนตัวเลขธรรมดา (มีหนวยเปนพิกเซล) หรือเปน
เปอรเซ็นตของหนาจอก็ได 

ตัวอยาง 

<HTML> 
<HEAD> 

<TITLE>My First Page</TITLE> 
</HEAD> 

<BODY bgcolor=black text="#FFFFFF"> 

This is a first sentence. 
<hr size=2 width="700"> 

This is a second sentence. 

<hr size=3 width="50%"> 
This is a third sentence. 

</BODY> 

</HTML> 

เชนเดียวกันกับแท็ก <P> ที่สามารถเปล่ียนแปลงการจัดเรียงขอความโดยใชแอตทริบิวต 
align=ชนิดของการจัดเรียง เราสามารถใชแอตทริบิวต align เพื่อกําหนดรูปแบบของการจัดเรียง
ของเสนคั่นได 
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ตัวอยาง 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>My First Page</TITLE> 
</HEAD> 

<BODY bgcolor=black text="#FFFFFF"> 

This is a first sentence. 

<hr size=2 width="700" align=left> 

This is a second sentence. 

<hr size=3 width="50%" align=center> 
This is a third sentence. 

<hr size=3 width="700" align=right> 

</BODY> 

</HTML> 

°“√°”Àπ¥µ—«Õ—°…√∑’Ë‡ªÁπÀ—«‡√◊ËÕß 
ในการแสดงขอความน้ันบางคร้ังเราอาจจะตองแบงออกเปนหัวขอยอยๆ ซึ่งตัวอักษรที่เปน

ชื่อของหัวขอนั้นอาจจะมีขนาดที่แตกตางไปจากตัวอักษรปกติ เราสามารถกําหนดขนาดของ
ตัวอักษรที่มีขนาดแตกตางกันได 7 ขนาด โดยแตละขนาดแทนดวยตัวเลข 1-7 และสามารถ
กําหนดตัวอักษรท่ีเปนหัวเร่ืองไดโดยการใชแท็ก <Hn>... </Hn> โดย n เปนตัวเลขต้ังแต 1-7 

ตัวอยาง 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>My First Page</TITLE> 
</HEAD> 

<BODY bgcolor=black text="#FFFFFF"> 

<H1>This is text size=1.</H1><br> 
<H2>This is text size=2.</H2><br> 

<H3>This is text size=3.</H3><br> 

<H4>This is text size=4.</H4><br> 

<H5>This is text size=5.</H5><br> 
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<H6>This is text size=6.</H6><br> 
<H7>This is text size=7.</H7> 

</BODY> 

</HTML> 

แท็ก <Hn> ก็เปนอีกแท็กหนึ่งท่ีเราสามารถกําหนดรูปแบบของการจัดเรียงขอความที่อยู
ภายในแท็กนี้ได โดยการใชแอตทริบิวต align="left, center, right" ประกอบกับแท็กเปด Hn ได 

<HTML> 

<HEAD> 
<TITLE>My First Page</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY bgcolor=black text="#FFFFFF"> 
<H3 align=left>This is text align=left.</H3><br> 

<H3 align=center>This is text align=center.</H3><br> 

<H3 align=right>This is text align=right.</H3> 
</BODY> 

</HTML> 

°“√°”Àπ¥™π‘¥¢ÕßøÕπµÏ ¢π“¥ ·≈– ’¢Õßµ—«Õ—°…√‡©æ“–∑’Ë 
จากตัวอยางในตอนตน เราจะเห็นวาเราสามารถกําหนดสีพ้ืน และสีของตัวอักษรทั้งหมดใน

เอกสารได แตถาเราอยากจะกําหนดสีเฉพาะบางที่หรือเปล่ียนแปลงชนิด และขนาดของตัวอักษร
ในคําใดคําหนึ่ง หรือประโยคใดประโยคหนึ่งเราสามารถทําไดโดยการใชแท็ก <font>... </font> 
โดย 

• <font face="ชื่อฟอนต">...</font>เปนการกําหนดชนิดของตัวอักษรที่จะแสดงผล 

• <font size=ขนาดของตัวอักษร>...</font> เปนการกําหนดขนาดของตัวอักษรซึ่งจะสามารถ 
กําหนดเปนตัวเลขไดต้ังแต 1 ถึง 7 

หรืออาจจะใชตัวเลขท่ีเปนการอางอิงจากขนาดของตัวอักษรปจจุบัน เชน <font size=+1> 
คือการกําหนดขนาดของตัวอักษรใหมีขนาดใหญกวาขนาดปจจุบันหนึ่งระดับ แตไมเกิน 7 หรือ 
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<font size=-2> เปนการกําหนดขนาดของตัวอักษรใหมีขนาดเล็กกวาขนาดปจจุบัน 2 ระดับแตไม
ตํ่ากวาขนาด 1 

• <font color=ชื่อสี>...</font>เปนการกําหนดสีของตัวอักษร โดยเราสามารถใชชื่อสีท่ี
โปรแกรมเว็บเบราเซอรรูจัก หรือใชเลขฐานสิบหกก็ได 

ตัวอยาง 

<HTML> 
<HEAD> 

<TITLE>My First Page</TITLE> 
</HEAD> 

<BODY bgcolor=black text="#FFFFFF"> 

<font face="AngsanaUPC">This is text font="AngsanaUPC" size=default 
color=white.</font><br> 

<font face="AngsanaUPC" size=2>This is text font="AngsanaUPC" size=2 

color=white.</font><br> 
<font face="AngsanaUPC" size=2 color=green>This is text font="AngsanaUPC" 

size=2 color=green.</font><br> 

</BODY> 

</HTML> 

°“√®—¥°÷Ëß°≈“ßÀπÈ“°√–¥“… 
โดยปกติแลวขอความที่แสดงอยูในเอกสาร HTML จะถูกจัดเรียงชิดขอบดานซายของ

จอภาพ ซึ่งถาเราตองการใหตัวอักษรนั้นเรียงอยูตรงกลางจอภาพ 

เราสามารถทําไดโดยการใชแท็ก <center>...</center> 

ตัวอยาง 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>My First Page</TITLE> 

</HEAD> 
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<BODY bgcolor=black text="#FFFFFF"> 
<center>This is a center text.</center> 

</BODY> 

</HTML> 

°“√· ¥ßº≈·∫∫√“¬°“√ (Lists) 
ในการแสดงขอความนั้นบางครั้งเราอาจจะตองเจอขอความที่มีลักษณะเปนรายการ คือมี

หัวขอหลักแลวตามดวยหัวขอยอยๆ ท่ีเปนสวนประกอบของหัวขอหลักนั้นๆ ซึ่งชนิดของขอมูล
ประเภทรายการที่เราสามารถใชภาษา HTML มาเขียนได มีอยูดวยกันสามชนิดคือ 

1. รายการที่มีลําดับ (Ordered Lists) คือรายการที่รายการยอยมีการเรียงตามลําดับของ
ตัวเลข หรือตัวอักษรในภาษาอังกฤษ ซ่ึงในแตละรายการยอยจะมีลําดับของรายการอยู
หนารายการนั้นๆ วิ ธีการกําหนดรายการแบบมีลําดับนี้ทําไดโดยการใชแท็ก 
<OL>...</OL> สําหรับการกําหนดจุดเร่ิมตนและจุดสิ้นสุดของรายการแบบมีลําดับ และ
ใชแท็ก <li> สําหรับการกําหนดรายการยอย 

ตัวอยาง 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>My First Page</TITLE> 
</HEAD> 

<BODY bgcolor=black text="#FFFFFF"> 

<OL> 

<li>Red 

<li>Green 

<li>Blue 
</OL> 

</BODY> 

</HTML> 
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เมื่อใชโปรแกรมเว็บเบราเซอรเปดไฟลนี้ดู จะเห็นวาจะมีลําดับของตัวเลขอยูหนารายการ
ยอย Red, Green, Blue นอกจากนั้น เราสามารถเปลี่ยนจากลําดับของตัวเลขเปนลําดับของ
ตัวอักษรหรือเลขโรมันไดโดยการเพ่ิมแอตทริบิวต type="ชนิดของลําดับ" เขาไปในแท็กเปด 
<OL> โดยชนิดของลําดับนั้นอาจจะเปนตัวเลข <OL type="1"> ตัวอักษร <OL type="A"> หรือ 
<OL type="a"> หรือเปนเลขโรมัน <OL type="I"> หรือ <OL type="i"> ก็ได นอกจากนั้นเรายัง
สามารถกําหนดจุดเร่ิมตนของลําดับที่เปนตัวเลขได โดยการใชแอตทริบิวต <start="จุดเร่ิมตน"> 
เชน <OL type="1" start="5"> เปนการกําหนดใหรายการเปนแบบเรียงลําดับตามตัวเลข โดยเร่ิม
ใชเลข 5 เปนรายการแรก 

ตัวอยาง 

<HTML> 
<HEAD> 

<TITLE>My First Page</TITLE> 
</HEAD> 

<BODY bgcolor=black text="#FFFFFF"> 

<OL type="1" start="5"> 

<li>Red 

<li>Green 

<li>Blue 
</OL> 

</BODY> 

</HTML> 

เมื่อใชโปรแกรมเว็บเบราเซอรเปดดูไฟลนี้ จะเห็นวารายการของสีจะเรียงลําดับตามตัวเลข 
โดยเร่ิมจาก 5. เปนรายการแรก 

2. รายการที่ไมมีลําดับ (Unordered Lists) คือรายการที่รายการยอยไมมีการเรียงลําดับ 
โดยในแตละรายการยอยจะมีสัญลักษณพิเศษ แสดงอยูหนารายการน้ันๆ วิธีการกําหนด
รายการแบบไมมีลําดับนี้ทําไดโดยการใชแท็ก <UL>...</UL> สําหรับการกําหนด
จุดเร่ิมตนและจุดสิ้นสุดของรายการแบบไมมีลําดับ และใชแท็ก <li> สําหรับการกําหนด
รายการยอย 
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ตัวอยาง 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>My First Page</TITLE> 
</HEAD> 

<BODY bgcolor=black text="#FFFFFF"> 

<UL> 

<li>Red 

<li>Green 

<li>Blue 
</UL> 

</BODY> 

</HTML> 

เมื่อใชโปรแกรมเว็บเบราเซอรเปดไฟลนี้ดู จะเห็นวาจะมีสัญลักษณเปนวงกลมทึบอยูหนา
รายการยอย Red, Green, Blue และเชนเดียวกันในรายการแบบไมมีดับนี้เราสามารถเปลี่ยน
สัญลักษณที่อยูหนารายการยอยๆ ได โดยการเพิ่มแอตทริบิวต type="ชนิดของสัญลักษณ" เขาไป
ในแท็กเปด <UL> โดยชนิดของสัญลักษณนั้นอาจจะเปนวงกลมทึบ <UL type="disc"> วงกลมใส 
<UL type="circle"> หรือรูปสี่เหล่ียม <UL type="square"> 

ตัวอยาง 

<HTML> 
<HEAD> 

<TITLE>My First Page</TITLE> 
</HEAD> 

<BODY bgcolor=black text="#FFFFFF"> 

<UL type="square"> 
<li>Red 

<li>Green 

<li>Blue 
</OL> 

</BODY> 

</HTML> 
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เมื่อใชโปรแกรมเว็บเบราเซอรเปดดูไฟลนี้ จะเห็นวารายการของสีจะมีสัญลักษณรูป
ส่ีเหล่ียมอยูหนารายการ 

3. รายการหลายระดับ (Definition Lists) คือรายการที่มีรายการยอยไดมากกวาหนึ่งระดับ 
วิธีการกําหนดรายการแบบหลายระดับนี้ ทําไดโดยการใชแท็ก <DL>...</DL> สําหรับ
การกําหนดจุดเร่ิมตนและจุดสิ้นสุดของรายการแบบหลายระดับ และใชแท็ก <DT> 
สําหรับการกําหนดรายการยอย และใชแท็ก <DD> สําหรับรายการยอยของรายการ
ยอยนั้นๆ 

<HTML> 
<HEAD> 

<TITLE>My First Page</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY bgcolor=black text="#FFFFFF"> 

<DL> 
<DT>Hardware 

<DD>Monitor 

<DD>CPU box 

<DD>Keyboard 

 

<DT>Software 
<DD>Microsoft Windows 

<DD>Netscape Navigator 

<DD>Internet Explorer 
 

<DT>People Ware 

</DL> 
</BODY> 

</HTML> 

จากตัวอยางจะเห็นวามีรายการยอยอยูสามรายการคือ Hardware, Software และ 
Peopleware โดยรายการยอย Hardware และ Software จะประกอบดวยรายการยอยๆ ตอไปอีก 
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‰ø≈Ï√Ÿª¿“æ 
ในการสรางโฮมเพจนั้นสิ่งท่ีจะชวยดึงดูดผูชม หรือสรางความประทับใจใหกับผูชมก็คือ

รูปลักษณของโฮมเพจ จะเห็นไดจากในหลายๆ โฮมเพจไดมีการนําเอารูปภาพเขามาประกอบกับ
เนื้อหา ทําใหโฮมเพจนั้นมีสีสัน ดูเดนและนาติดตามมากยิ่งขึ้น ซึ่งท่ีมาของรูปภาพเหลานี้ก็อาจจะ
มาจากการ scan หรือการออกแบบดวยโปรแกรม graphic ตางๆ เชน Photoshop , CorelDraw 
หรือ Paint shop pro ซึ่งรูปภาพท่ีเรานิยมใชกันทั่วไปในการแสดงใน โฮมเพจ มีอยู 2 ชนิดคือ 

1. ไฟล GIF (Compuserve Graphic Interchange Format) มีนามสกุล .gif สามารถเก็บ
ความละเอียดไดไมเกิน 8 bit มีการบีบยอขอมูลมาก ทําใหไฟลมีขนาดเล็ก สามารถ
แสดงสีไดสูงสุด 256 สี สวนใหญเราจะใชกับภาพที่ไมตองการความละเอียดมาก มีสี
นอยๆ เชน ภาพโลโก นอกจากนั้นไฟลภาพชนิดน้ียังสามารถถูกนํามาใชทําเปน
ภาพเคลื่อนไหวท่ีเรียกวา gif animation ได หรืออาจจะนํามาใชสําหรับภาพที่เรา
ตองการใหมีแบ็กกราวดโปรงใส (Transparent Background) 

2. ไฟล JPEG (Joint Photographic Experts Group) มีนามสกุลเปน .jpg เหมาะสําหรับ
ใชงานสําหรับภาพที่ตองการความละเอียดสูง สามารถเก็บรายละเอียดไดถึง 24 บิต 
สามารถแสดงสีไดเปนลานๆ สี ซึ่งไฟลชนิดนี้เราสามารถกําหนดระดับในการบีบอัด
ขอมูลไดอีกดวย 

°“√· ¥ß√Ÿª¿“æ„π‚Œ¡‡æ® 
หลังจากที่เราไดรูปภาพที่ตองการมาแลว เราสามารถนํารูปภาพนั้นไปแสดงในโฮมเพจได

โดยการใชแท็ก <img> ซึ่งแท็กนี้มีแอตทริบิวตใหเราไดเลือกใชดังตอไปนี้ 

• src="แหลงท่ีเก็บไฟลและชื่อไฟล" ใชในการระบุตําแหนงท่ีอยูของไฟลรูปภาพท่ีเราใช
ในการแสดงผล 

• width="ความกวางของรูป" ใชในการระบุความกวางของรูป โดยความกวางนั้นมีหนวย
เปนพิกเซล 

• height="ความสูงของรูป" ใชในการระบุความสูงของรูป โดยความสูงนั้นมีหนวยเปน
พิกเซล 
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• alt="ขอความอธิบายรูป" สําหรับโปรแกรมเว็บเบราเซอรบางชนิดที่ไมสามารถแสดง
รูปภาพได ก็จะแสดงขอความที่ระบุไวในแอตทริบิวตนี้แทน 

• border="ตัวเลขความกวางของกรอบ" เปนการกําหนดใหรูปภาพมีกรอบเกิดขึ้น 

ตัวอยาง 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>My First Page</TITLE> 
</HEAD> 

<BODY bgcolor=black text="#FFFFFF"> 

<img src="pic.gif" width=500 height=300 alt="My Picture" border=0> 
</BODY> 

</HTML> 

จากตัวอยางจะเปนการแสดงภาพจากไฟลชื่อ pic.gif ท่ีมีขนาดกวาง 500 พิกเซล และสูง 
300 พิกเซล โดยภาพท่ีแสดงนี้จะไมมีกรอบ (border=0) และสําหรับโปรแกรมเว็บเบราเซอรที่ไม
เห็นรูปจะเห็นตัวอักษรวา My Picture แทน ในกรณีที่เรากําหนดใหคาของกรอบเปน 0 จะพบวา
ขอความอื่นๆ ที่อยูรอบๆ ภาพจะมาอยูชิดกับภาพ ทําใหไมนาดู ดังนั้นเราควรกําหนดระยะหาง
ระหวางภาพกับขอความแวดลอมโดยอาจจะใชการกําหนดใหมีกรอบเกิดข้ึน หรือไมก็กําหนด
ระยะหางจากขอบซายและขวาโดยใชแอตทริบิวต vspace="ระยะหางมีหนวยเปนพิกเซล" หรือ
ระยะหางจากขอบบนและลางโดยใชแอตทริบิวต hspace="ระยะหางมีหนวยเปนพิกเซล" 

ตัวอยาง 

<HTML> 
<HEAD> 

<TITLE>My First Page</TITLE> 

</HEAD> 
<BODY bgcolor=black text="#FFFFFF"> 

<img src="pic.gif" width=500 height=300 alt="My Picture" border=0 

vspace=10 hspace=10> 
</BODY> 

</HTML> 
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จากภาพในตัวอยางท่ีผานมา เปนการกําหนดใหรูปไมมีกรอบ แตใหเกิดระยะหางจากขอบ
ท้ังสี่ดานเปนระยะ 10 พิกเซล โดยปกติแลวเมื่อเราใสภาพเขาไปในโฮมเพจ ภาพจะวางใน
ตําแหนงชิดขอบดานซายเสมอ แตถาเราตองการใหภาพเปล่ียนมาวางในตําแหนงชิดขอบขวา เรา
สามารถทําไดโดยการใชแอตทริบิวต align="right" เพ่ิมเขาไปในแท็ก <img> 

°“√ √È“ß‰Œ‡ªÕ√Ï≈‘ß°Ï 
คุณสมบัติเดนอีกประการหนึ่งของเอกสาร HTML นอกจากการที่สามารถแสดงผลไดไม

จํากัดชนิดของคอมพิวเตอรแลว ก็คือการที่เราสามารถเชื่อมโยงจากเอกสาร HTML หนาหนึ่งไป
ยังเอกสาร HTML อีกหนาหนึ่งหรือหลายๆ หนาได ซ่ึงคุณสมบัตินี้เราเรียกวา ไฮเปอรลิงก เรา
สามารถสรางไฮเปอรลิงกไดโดยใชแท็ก <A>...</A> ซึ่งมีแอตทริบิวตท่ีนาสนใจดังตอไปนี้ 

• href="ชื่อไฟลหรือ URL" เปนการกําหนดวาจะเชื่อมโยงไปท่ีเอกสารชื่ออะไร อยูท่ีไหน 
โดยอาจจะเปนการเชื่อมโยงไปที่ไฟลเอกสารที่อยูบนเคร่ืองใหบริการเดียวกัน หรืออยู
บนเคร่ืองใหบริการที่อื่นก็ได เชน 

 <A href="test.html">Go to test</A> เปนการกําหนดใหขอความ Go to test เปนการ
เชื่อมโยงไปที่ไฟลชื่อ test.html ที่อยูในไดเรกทอรีเดียวกัน 

 <A href="http://www.school.net.th/">SchoolNet</A> เปนการกําหนดใหขอความ 
SchoolNet เปนการเชื่อมโยงไปที่เคร่ืองท่ีใหบริการ 

 WWW Server ท่ีชื่อวา www.school.net.th 

 <A href="ftp://ftp.nectec.or.th/">FTP</A> เปนการกําหนดใหขอความ FTP เปนการ
เชื่อมโยงไปที่เคร่ืองท่ีใหบริการ FTP Server ที่ชื่อวา ftp.nectec.or.th 

 <A href="http://www.nectec.or.th/"><img src=logo.gif width=300 height=100 
border=0></A> เปนการกําหนดใหรูปภาพที่ชื่อ 

 logo.gif เปนการเชื่อมโยงไปที่เคร่ืองที่ใหบริการ WWW Server ที่ชื่อวา 
www.nectec .or.th 
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 <A href="mailto:webmaster@nectec.or.th">Mail to Webmaster</A> เปนการ
กําหนดใหขอความ Mail to Webmaster เปนการเชื่อมโยงเพ่ือสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (Electronics Mail) ไปที่ E-mail Address webmaster@nectec.or.th 

นอกจากการเชื่อมโยงไปยังเอกสารหนาอ่ืนๆ แลวเรายังสามารถสรางการเชื่อมโยงภายใน
เอกสารหนาเดียวกันได ในกรณีที่เอกสารหนานั้นๆ มีปริมาณของขอความมาก ทําใหเกิดความ
ลําบากในการหาตําแหนงในเอกสารที่ตองการอาน ซึ่งในการเชื่อมโยงภายในเอกสารเดียวกันนั้น 
เราจะตองเร่ิมจากการสรางสวนท่ีเรียกวา Bookmark หรือสวนที่เปนเปาหมายของการเชื่อมโยงใน
เอกสารหนาเดียวกันโดยใชคําสั่ง 

<A name="ชื่อเปาหมาย">ขอความท่ีตองการใหเปน Bookmark</A> 

และสวนที่เปนตัวเชื่อมโยงสามารถกําหนดไดโดยการใชคําส่ัง 

<A href="#ชื่อเปาหมาย">ขอความท่ีตองการใหเปนตัวเชื่อมโยง</A> 

ตัวอยาง 

<HTML> 
<HEAD> 

<TITLE>My First Page</TITLE> 
</HEAD> 

<BODY bgcolor=black text="#FFFFFF"> 

<A name="top">The top of this page</A> 
<P><A href="test.html">Go to test</A></P> 

<P><A href="http://www.school.net.th/">SchoolNet</A></P> 

<P><A href="ftp://ftp.nectec.or.th/">FTP</A></P> 
<P><A href="http://www.nectec.or.th/"><img src=logo.gif width=300 

height=100 border=0></A></P> 

<P><A href="mailto:webmaster@nectec.or.th">Mail to Webmaster</A></P> 
<P><A href="#top">Go to top</A></P> 

</BODY> 

</HTML> 

จากตัวอยางจะเปนการเชื่อมโยงแบบตางๆ ทั้งการเชื่อมโยงภายในเอกสารหนาเดียวกัน 
และเอกสารหนาอื่นๆ ที่อยูทั้งบนเคร่ืองใหบริการเดียวกัน และท่ีอยูบนเคร่ืองใหบริการตางที่กัน 
หรือเปนการเชื่อมโยงเพ่ือสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสก็สามารถทําได 
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ในบางครั้งการสรางตารางนั้นจะชวยใหการนําเสนอขอมูลในโฮมเพจนั้นงายตอการดูมาก

ย่ิงขึ้น โดยเฉพาะกับขอมูลท่ีมีการนําเสนอในเชิงเปรียบเทียบทําใหผูเขาชมสามารถเปรียบเทียบ
ขอมูลไดสะดวก หรือสามารถหาความสัมพันธของขอมูลเพ่ือการตัดสินใจไดงายขึ้น ซึ่งปจจุบันจะ
เห็นไดวา การนําเสนอขอมูลในรูปของตารางมีบทบาทสําคัญในหลายๆ โฮมเพจที่มีชื่อเสียง ซึ่ง
การสรางตารางในโฮมเพจนั้นมีแท็กที่เกี่ยวของดังนี้ 

• แท็ก <table>...</table> ใชในการกําหนดจุดเร่ิมตนและจุดส้ินสุดของการสรางตาราง 

• แท็ก <th>...</th> ใชในการกําหนดการสรางชองของที่เปนหัวขอ ซึ่งตัวอักษรที่อยูใน
ชองนี้จะเปนตัวหนาและอยูกึ่งกลางของชอง 

• แท็ก <tr> ... </tr> ใชในการกําหนดการสรางแถวใหม 

• แท็ก <td>... </td> ใชในการกําหนดการสรางชองในแถว 

ตัวอยาง 

<table> 
<tr><th> หัวขอท่ี 1</th><th> หัวขอท่ี 2</th><th> หัวขอท่ี 3</th></tr> 
<tr><td> ขอมูลท่ี 1 แถว 1</td><td> ขอมูลท่ี 2 แถว 1</td><td> ขอมูลท่ี 3 แถว 1</td></tr> 
<tr><td> ขอมูลท่ี 1 แถว 2</td><td> ขอมูลท่ี 2 แถว 2</td><td> ขอมูลท่ี 3 แถว 2</td></tr> 
<tr><td> ขอมูลท่ี 1 แถว 3</td><td> ขอมูลท่ี 2 แถว 3</td><td> ขอมูลท่ี 3 แถว 3</td></tr> 
</table> 

จากตัวอยางจะพบวาเกิดการสรางตารางขนาด 4 แถว 3 คอลัมนข้ึนมา โดยแถวแรกสุดจะ
เปนหัวขอของตาราง สวนแถวอ่ืนๆ จะเปนขอมูลปกติแตจะไมมีเสนกรอบของตาราง ถาเรา
ตองการใหปรากฏเสนกรอบจะตองกําหนดแอตทริบิวต border="ขนาดของกรอบ" 

ตัวอยาง 

<table border=1> 

<tr><th> หัวขอท่ี 1</th><th> หัวขอท่ี 2</th><th> หัวขอท่ี 3</th></tr> 
<tr><td> ขอมูลท่ี 1 แถว 1</td><td> ขอมูลท่ี 2 แถว 1</td><td> ขอมูลท่ี 3 แถว 1</td></tr> 
<tr><td> ขอมูลท่ี 1 แถว 2</td><td> ขอมูลท่ี 2 แถว 2</td><td> ขอมูลท่ี 3 แถว 2</td></tr> 
<tr><td> ขอมูลท่ี 1 แถว 3</td><td> ขอมูลท่ี 2 แถว 3</td><td> ขอมูลท่ี 3 แถว 3</td></tr> 
</table> 
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จากตัวอยางจะพบวาเกิดการสรางตารางขนาด 4 แถว 3 คอลัมนข้ึนมา โดยแถวแรกสุดจะ
เปนหัวขอของตาราง สวนแถวอื่นๆ จะเปนขอมูลปกติและมีเสนกรอบของตารางขนาดกวาง 1 
พิกเซลเกิดขึ้น ซ่ึงจะพบวาขอมูลปกติเหลานี้จะมีการเรียงชิดขอบซายของตาราง ซึ่งถาเราตองการ
ใหขอมูลในชองของตารางมีการจัดการเรียงตัวใหม เราสามารถใสแอตทริบิวต align="left หรือ 
center หรือ right" เขาไปในแท็กเปดของ <tr> เพ่ือกําหนดการเรียงตัวของทั้งแถว หรือใสเขาไป
ในแท็กเปดของ <td> เพื่อกําหนดการเรียงตัวของเฉพาะชองใดชองหนึ่งของตาราง 

ตัวอยาง 

<table border=1> 
<tr><th> หัวขอท่ี 1</th><th> หัวขอท่ี 2</th><th> หัวขอท่ี 3</th></tr> 
<tr align=left><td> ขอมูลท่ี 1 แถว 1</td><td> ขอมูลท่ี 2 แถว 1</td><td> ขอมูลท่ี 3 แถว 
1</td></tr> 
<tr align=center><td> ขอมูลท่ี 1 แถว 2</td><td> ขอมูลท่ี 2 แถว 2</td><td> ขอมูลท่ี 3 แถว 
2</td></tr> 
<tr align=right><td> ขอมูลท่ี 1 แถว 3</td><td> ขอมูลท่ี 2 แถว 3</td><td> ขอมูลท่ี 3 แถว 
3</td></tr> 
</table> 

จากตัวอยางจะพบวาเกิดการสรางตารางขนาด 4 แถว 3 คอลัมนข้ึนมา โดยแถวแรกสุดจะ
เปนหัวขอของตาราง แถวที่สอง สามและสี่ จะเปนแถวของขอมูลปกติ โดยแถวท่ีสองมีการเรียง
ตัวอักษรของทั้งแถวชิดขอบซายของกรอบตาราง แถวที่สามมีการเรียงตัวอักษรของท้ังแถวตรง
กึ่งกลางของชอง และแถวที่สามมีการเรียงตัวอักษรของท้ังแถวชิดขอบขวาของกรอบตาราง 
นอกจากนั้นถาเราตองการกําหนดความกวางของทั้งตารางเราสามารถกําหนดไดโดยการเพิ่มแอ
ตทริบิวต width="ความกวางเปนพิกเซลหรือเปอรเซ็นต" เขาไปในแท็กเปด <table> 

ตัวอยาง 

<table border=1 width=80%> 
<tr><th> หัวขอท่ี 1</th><th> หัวขอท่ี 2</th><th> หัวขอท่ี 3</th></tr> 
<tr align=left><td> ขอมูลท่ี 1 แถว 1</td><td> ขอมูลท่ี 2 แถว 1</td><td> ขอมูลท่ี 3 แถว 
1</td></tr> 
<tr align=center><td> ขอมูลท่ี 1 แถว 2</td><td> ขอมูลท่ี 2 แถว 2</td><td> ขอมูลท่ี 3 แถว 
2</td></tr> 
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<tr align=right><td> ขอมูลท่ี 1 แถว 3</td><td> ขอมูลท่ี 2 แถว 3</td><td> ขอมูลท่ี 3 แถว 
3</td></tr> 
</table> 

จากตัวอยางจะเกิดการสรางตารางที่มีความกวาง 80 เปอรเซ็นตของหนาจอ 
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จากบทเรียนที่ผานมาจะพบวาเราสามารถทําการพัฒนาโฮมเพจไดโดยการใชโปรแกรม 

Text Editor ที่มีอยูในเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยการเขียนภาษา HTML ดวยตัวเอง ซึ่งผูพัฒนา
โฮมเพจหลายๆ ทานอาจจะไมสะดวกที่จะตองจดจําคําสั่งในภาษา HTML ดังน้ันในปจจุบันจึงไดมี
การพัฒนาเคร่ืองมือที่ชวยใหการพัฒนาโฮมเพจงายและสะดวกขึ้น เหมือนกับการใชงานโปรแกรม
เวิรดโปรเซสซิ่ง คือผูพัฒนาเพียงแตกําหนดวาจะใหหนาตาของโฮมเพจออกมาอยางไร ซอฟตแวร
ท่ีวานี้จะทําการเขียนโคด HTML ใหเราโดยอัตโนมัติ ซอฟตแวรท่ีกลาวมาน้ีมีหลายชนิด เชน 
Microsoft Frontpage, Microsoft Office97, Adobe PageMill, Macromedia Dreamweaver และ
อีกมากมาย 
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โดยสวนใหญแลวเปาหมายของการพัฒนาโฮมเพจก็เพ่ือท่ีจะใหมีผูสนใจเขาชมโฮมเพจที่
เราสรางขึ้นเยอะๆ และอยูกับโฮมเพจของเราเปนเวลานานๆ ปจจัยสําคัญของการพัฒนาโฮมเพจ 
ก็คือ เนื้อหาที่นําเสนอ ความสวยงามและความเร็วในการแสดงผลหรือเขาถึงสวนตางๆ ของขอมูล 
ในสวนของเน้ือหานั้นผูพัฒนาควรจะเลือกเนื้อหาท่ีมีประโยชนและคิดวาเปนที่สนใจของผูเขาชมใน
ขณะนั้น ย่ิงถาสามารถหาสิ่งท่ีคิดวา มีผูติดตามไดทุกวันย่ิงเปนการดี สวนความสวยงามและ
ความเร็วนั้นดูจะเปนเร่ืองที่ขัดแยงกันอยูพอสมควร เนื่องจากหลายๆ ทานคิดวา โฮมเพจท่ี
สวยงามคือโฮมเพจท่ีมีภาพอยูเยอะๆ หรือมีอยูนอย แตขนาดของแตละภาพใหญมหาศาล น่ันเปน
ผลใหเกิดความชาในการเขาสูโฮมเพจขึ้นมาทันที ในเวลาตอมาเราก็จะพบวาโฮมเพจที่มีกราฟก
เลิศหรูอาจจะถูกทอดทิ้ง เน่ืองจากใชเวลาในการเขาไปดูนานมากซึ่งจริงๆ แลวโฮมเพจที่มีเสนหก็
คือโฮมเพจที่มีความถูกตองในการแสดงผล มีกราฟกพอสมควร มีระบบการเชื่อมโยงไปยังเอกสาร
ท่ีตองการอยางรวดเร็ว สามารถหาขอมูลท่ีตองการไดในระยะเวลาอันส้ัน และที่สําคัญโฮมเพจนั้น
จะตองสามารถถูกตรวจพบไดโดยโปรแกรมคนหาขอมูล (Search Engine) ซึ่งจะเปนการโปรโมท
โฮมเพจของเราไปโดยปริยาย สําหรับเนื้อหาในสวนนี้จะแนะนําถึงขอควรปฏิบัติในการพัฒนา
โฮมเพจที่จะทําใหโฮมเพจของเรามีคุณสมบัติดังท่ีกลาวมานี้ 

1. ในการสรางโฮมเพจทุกคร้ังควรจะตองมีการกําหนดชื่อของเอกสารในสวนของ 
<TITLE>...</TITLE> เพราะชื่อของเอกสารนั้นจะทําใหเว็บไซตที่เปนเว็บไซตสําหรับการคนหา
ขอมูล (Search Engine) สามารถตรวจพบและเก็บสวนของชื่อเอกสารนี้เปนคียเวิรดสําหรับการ
คนหาดังน้ันการตั้งชื่อของเอกสารควรจะใชคําท่ีกระชับและบงบอกถึงลักษณะของโฮมเพจเราให
ไดมากที่สุด 

2. การกําหนดคียเวิรดโดยการใชแท็ก <META name="keywords" content="คียเวิรด
สําหรับโฮมเพจ"> จะเปนอีกสวนหนึ่งที่สําคัญที่ทําใหโปรแกรมคนหาขอมูลในระบบเครือขาย
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อินเทอรเน็ตสามารถตรวจพบไดงาย เพราะบางเว็บไซตที่เปน Search Engine ไมไดหาคียเวิรด
โดยการใชชื่อของเอกสาร แตจะมีการตรวจสอบคียเวิรดจากแท็ก <META name="keywords"> 
ดวย ดังนั้นถาเราตองการใหโฮมเพจของเราถูกตรวจพบโดย Search Engine หลายๆ ชนิดควรจะ
ใสท้ังชื่อของเอกสาร และแท็ก <META> 

3. ในการสรางโฮมเพจที่มีเนื้อหาเปนภาษาไทย Browser ที่ทํางานบนบาง
ระบบปฏิบัติการไมสามารถตัดคําไทยไดถูกตอง เวลาขึ้นบรรทัดใหม มันอาจตัดตรงระหวางคํา ไม
ถูกตองตามหลักภาษาไทย เชน คําวา ไทย เปนคําเดียวกัน ไมควรแยกเปน ไ และ ทย หรือ ไท 
และ ย เปนตน เราจึงควรใชแทก <WBR> คั่นระหวางคํา เพ่ือชวยในการตัดคํา เชน ผม<WBR>
เปน<WBR>คน<WBR>ไทย วิธีการคือ ทานสรางโฮมเพจ ดวยวิธีธรรมดากอน เสร็จแลวจึง
นํา ไปผ านโปรแกรมอัตโนมั ติที่ ช วยในการสร างแท็ก  <WBR> ซึ่ งมีอ ยู ท่ี 
http://ntl.nectec.or.th/services /wordbreak และ http://www.links.nectec.or.th/Wsegol/ 

4. นอกจากการกําหนดชุดของตัวอักษรท่ีใชแลว เราจะตองกําหนดชนิดของฟอนตท่ีใช
โดยการใชแท็ก <font face="ชื่อของฟอนต"> โดยชื่อของฟอนตท่ีระบุนั้นจะตองครอบคลุมท้ังบน
แมคอินทอช และพีซี พรอมทั้งระบุขนาดท่ีเหมาะสมดวย เชน <font face="MS Sans Serif, 
Thonburi" size=3> ซึ่งในการใชแท็ก <font face="..."> นั้นใหเราระบุไวที่ตอนตนของเอกสาร
ครั้งเดียว ไมตองเขียนหลายรอบเพราะจะเปนการเพิ่มขนาดของไฟลเอกสาร HTML โดยไมรูตัว 
ยกเวนเมื่อมีการใชแท็ก <TABLE> จะตองมีการระบุ <font face="..."> ไวในทุกๆ หลังแท็ก <TD> 
และในกรณีที่มีการเปลี่ยนขนาดของฟอนตไมตองกําหนด <font face="..."> ใหใชแท็ก <font 
size="..."> ไดเลย 

5. การใชงานขอมูลประเภทรายการ (<OL>, <UL>, <DL>)และ <TABLE> ไมควรจะสราง
ใหมีการซอนกันหลายชั้นเกินไป เพราะอาจจะเปนผลทําใหโฮมเพจนั้นกวางเกินหนาจอ ทําใหเกิด
สกรอลลบารทางดานลางของโปรแกรมเว็บเบราเซอร อีกทั้งทําใหการพิมพขอมูลออกมาทาง
เคร่ืองพิมพมีบางสวนขาดหายไป (สวนที่เกินหนาจอ) 

6. ในการเขียน HTML นั้นควรจะเขียนโคดใหเปนระเบียบ และมีคอมเมนตอธิบายไวเปน
ระยะ โดยความยาวของ HTML ในแตละบรรทัดไมควรเกิน 80-90 ตัวอักษร เพ่ือใหสามารถอาน
ขอมูลไดงาย และการตัดคําภาษาไทยสามารถทําไดถูกตอง 
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7. ในแตละเอกสารควรจะมีขนาดที่เหมาะสม โดยควรจะควบคุมใหมีขนาดไมเกิน 150 
กิโลไบต (จะใชเวลาประมาณ 60 วินาที) เพราะหากเอกสารหนาใดมีขนาดขอมูลรวมที่มากกวา 
150 กิโลไบต จะเสียเวลาในการเคลื่อนยายขอมูลมาก อาจทําใหผูเขาชมเกิดความเบื่อได กรณีที่
เปนเอกสารหรือบทความที่ยาวและมีภาพประกอบ ควรใชภาพประกอบขนาดเล็ก (thumbnail) 
และสามารถคลิกท่ีภาพเล็ก เพื่อแสดงภาพที่ใหญขึ้นได หากเอกสารหนาใดที่จําเปนตองมีขนาด
รวมทุกไฟลเกิน 150 กิโลไบต ตองแนใจวาเอกสารที่สรางขึ้นนั้น จะสามารถดึงความสนใจของผู
เขาชมได ในระหวางที่มีการเคลื่อนยายขอมูลและขอมูลยังปรากฏบนหนาจอไมครบถวน 

8. ในการนําภาพเขาไปไวในโฮมเพจโดยการใชแท็ก <img ...> นั้นจะตองกําหนดความ
กวางและความสูงที่ถูกตองของภาพนั้นไวดวยเสมอ เพราะจะทําใหการจัดเลยเอาตของโฮมเพจทํา
ไดอยางรวดเร็ว และท่ีสําคัญควรจะกําหนดแอตทริบิวต ALT ไวสําหรับเว็บเบราเซอรบางชนิดที่ไม
สามารถแสดงขอมูลที่เปนรูปภาพได ถารอบๆ ตําแหนงที่วางรูปภาพมีตัวอักษรเราควรจะกําหนด
ระยะหางจากขอบของรูปทุกดาน โดยการใชแอตทริบิวต VSPACE="ระยะหางเปนพิกเซล" 
HSPACE="ระยะหางเปนพิกเซล" และถารูปนั้นเปนตัวเชื่อมโยงไปยังเอกสารอื่น เราควรกําหนด
ความกวางของกรอบโดยใช แอตทริบิวต border="ความกวางเปนพิกเซล" เชน 

<img alt="VIDEO" src="http://www.nectec.or.th/graphics/video-56.gif" 
width=56 height=20 border=0 hspace=3 vspace=3> 

9. การใชเคร่ืองหมายนขลิขิตหรือวงเล็บ (), อัญประกาศ (""), ไมยมก (ๆ), ไปยาลนอย 
(ฯ), จุลภาคหรือจุดลูกน้ํา (,), จุดคู (:), อัฒภาคหรือจุดคร่ึง (;), และมหัพภาคหรือจุด (.) 

• นขลิขิตหรือวงเล็บ (เคร่ืองหมาย ())  

ควรเวนวรรค 1 คร้ังกอนเปดวงเล็บ และเวนวรรค 1 คร้ังหลังปดวงเล็บ ขอความภายใน
วงเล็บควรติดกับเคร่ืองหมายวงเล็บเปดและเคร่ืองหมายวงเล็บปด ตัวอยางเชน xxx (yyy) xxx 

• อัญประกาศหรือเคร่ืองหมายคําพูด (เคร่ืองหมาย " ") 

ควรเวนวรรค 1 คร้ังกอนเปดเคร่ืองหมายคําพูด และเวนวรรค 1 คร้ังหลังปดเคร่ืองหมาย
คําพูด ขอความภายในเครื่องหมายคําพูดควรติดกับเคร่ืองหมายคําพูดเปดและเคร่ืองหมายคําพูด
ปด ตัวอยางเชน xxx "yyy" xxx 
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• ไมยมก (เคร่ืองหมาย ๆ) ควรอยูติดกับขอความ หลังเคร่ืองหมายไมยมก อาจเวน
วรรค 1 คร้ัง หรือไมเวนวรรคเลยแลวแตกรณี ตัวอยางเชน xxxๆ yyy หรือ xxx
ๆyyy 

• ไปยาลนอย (เคร่ืองหมาย ฯ), จุดลูกน้ํา (เคร่ืองหมาย ,) จุดคู (เคร่ืองหมาย :) และจุด
คร่ึง (เคร่ืองหมาย ;) ควรอยูติดกับขอความ หลังเคร่ืองหมายควรเวนวรรค 1 คร้ัง 

ตัวอยางเชน 

xxxฯ yyy  
xx, yyy  
xxx: yyy  
xxx; yyy 

• มหัพภาคหรือจุด (เคร่ืองหมาย .) ควรอยูติดกับขอความ หลังเคร่ืองหมายจุดควร
เวนวรรค 1 คร้ัง ตัวอยางเชน xxx. Yyy 

• ทททหมายเหตุ xxx และ yyy แทนขอความใดๆ ททท 

10. ในการตั้งชื่อไฟลและชื่อไดเรกทอรีที่ใชในการเก็บขอมูล จะตองใชชื่อภาษาอังกฤษที่ไม
ยาวเกินไป และสื่อความหมาย โดยนามสกุลของไฟลเอกสาร HTML ควรจะเปน .html 
และไฟลแรกท่ีตองการใหผูเขาชมเห็นควรจะตั้งชื่อเปน index.html และทุกๆ ไดเรก–
ทอรีจะตองมีไฟลชื่อนี้อยูดวย เพ่ือไมใหผูใชเห็นแฟมขอมูลท้ังหมดที่อยูในไดเรกทอรีนั้น 
เชน ในไดเรกทอรีที่เก็บภาพ ควรจะสรางไฟลเปลาๆ แลวบันทึกไวในชื่อ index.html 
เพ่ือไมใหผูเขาชมมองเห็นรายชื่อของไฟลทั้งหมดที่อยูในไดเรกทอรีนี้ 

11. ในระหวางการพัฒนาโฮมเพจควรจะมีการทดสอบการแสดงผลโดยการใชโปรแกรม
เว็บเบราเซอรหลายๆ ชนิด เชน 

• โปรแกรม Netscape Navigator เวอรชัน 3.x และ 4.x บน PC 

• โปรแกรม Internet Explorer เวอรชัน 3.x และ 4.x บน PC 

• โปรแกรม Netscape Navigator เวอรชัน 3.x และ 4.x บน Macintosh 

• โปรแกรม Internet Explorer เวอรชัน 3.x และ 4.x บน Macintosh 

และทุกๆ browser ใหมๆ ที่สามารถทดสอบได 
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12. ควรทดสอบการเขาสูโฮมเพจจากทางไกล โดยใชโมเด็มความเร็ว 14.4 kbps เนื่องจาก
ผูเขาชมโฮมเพจจากตางสถานที่กัน อาจใชโมเด็มความเร็วตางกัน ผูพัฒนาโฮมเพจจึงควรทดสอบ
การเขาชมโฮมเพจจากโมเด็มที่มีความเร็วที่ครอบคลุมถึงผูใชสวนใหญ 

13. ในการทดสอบการแสดงผลควรทดสอบที่ความละเอียดของหนาจออยางต่ํา 640 × 480 
จุด 
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X Window System Concepts 
X Window ถูกพัฒนาขึ้นที่ Massachusetts Institute of Technology (MIT) และออกเปน 

X version 11 หรือที่เรียกกันส้ันๆ วา X11 ในป 1987 ซึ่งเปน version ของ X ที่ใชกันจนถึง
ปจจุบัน โดยในปจจุบันเปน X11 release 6 

ระบบ X Window นั้นหลายทานอาจจะคิดวาเปนระบบที่ซับซอนและเขาใจยาก แตที่จริง
แลวระบบ X Window นั้นเปนระบบท่ีสามารถที่จะทําความเขาใจไดงายถาเราเขาใจสิ่งตางๆ 
ตอไปนี้ 

อันดับแรกก็คือ X Window เปนระบบที่ทําหนาที่ในการแสดงผล (displays) แบบกราฟก 
ซ่ึงการแสดงผลนั้นจะสามารถแสดงไดทั้งแบบสี, สีเดียว (monochrome) หรือเปนแบบ gray-scale 
คําวา display ในระบบ X Window น้ันไมไดหมายถึงเฉพาะจอภาพ (monitor) เพียงอยางเดียว
เทานั้น แตหมายความถึงเคร่ือง workstation ที่ประกอบไปดวยคียบอรด (keyboard), เมาส
(mouse) และจอภาพ โดยท่ีจอภาพนั้นอาจมีมากกวาหนึ่งจอภาพก็ได จอภาพหลายๆ จอภาพนั้น
สามารถที่จะทํางานรวมกันไดโดยการควบคุมจากคียบอรด (keyboard) และเมาสเพียงชุดเดียว 
เราสามารถเลื่อนเมาสพอยนเตอรไปมาระหวางจอภาพได 

ส่ิงที่สองท่ีเราตองเขาใจก็คือ X Window เปนระบบที่มีพ้ืนฐานอยูบนระบบเครือขาย 
(network-oriented) และทํางานในลักษณะของ client-server ซึ่งหมายความวา แอปพลิเคชัน 
(application) หรือโปรแกรม ไมจําเปนตองทํางาน (run) อยูบนเคร่ืองเดียวกับเคร่ืองที่ทําหนาที่
ในการแสดงผล ดังนั้นเราจึงสามารถทํางานโปรแกรมบนเครื่องอื่น แลวสงการแสดงผล รวมถึง
การรับ keyboard และ mouse input ไปยังเคร่ืองที่ทําหนาท่ีในการแสดงผลผานทางเครือขาย
คอมพิวเตอรได 
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เคร่ืองที่ทําหนาที่ในการแสดงผลในระบบ X Window จะเปนเคร่ืองที่ทําหนาที่เปน server 
โดยปกติเราจะเรียกวา X server (ซึ่งในสวนของ server น้ีอาจจะฟงดูขัดๆ กับท่ีบางทานไดรูจัก
ระบบ client-server มา โดยปกติของระบบ client-server นั้น เคร่ืองท่ีเราใชงานจะถูกมองวาเปน 
client และเครื่องที่เปน server จะเปนเครื่องอื่นในเครือขายท่ีเคร่ืองเราไปขอใชบริการ เชน file 
server หรือ print server) สวนโปรแกรมที่ทํางานอยูบนเคร่ืองอื่นท่ีสงการแสดงผลไปยัง (หรือรับ 
input จากเคร่ือง) X Server นั้นจะเรียกวา X client  

เนื่องจากระบบ X Window ออกแบบมาให client ติดตอกับ server ผานทางเครือขาย
คอมพิวเตอรไดโดยท่ี client ไมตองรูหรือจัดการอะไรเกี่ยวกับเครือขายเลย ทําให client สามารถ
สงการแสดงผลหรือรับ input จากเคร่ืองใดๆ ก็ไดในเครือขายที่ไดรับอนุญาตจาก X server 

สวนท่ีสามที่ควรจะเขาใจก็คือ การจัดการกับ window (window management) หลักการ
ของการเขียนโปรแกรมของ X Window ก็คือ โปรแกรม (applications) ไมตองทําการควบคุม
ตําแหนงของ window ในจอภาพ หรือการกําหนดขนาดของ window เอง หนาที่ในการจัดการ
เกี่ยวกับ window เหลาน้ีจะเปนหนาที่ของโปรแกรมพิเศษท่ีเรียกวา Window Manager ในปจจุบัน
มี Window Manager มากมายใหเลือกใชตามความชอบ ยกตัวอยางเชน motif Window Manager 
(mwm), KDE, FVWM, WindowMaker, Enlightenment และอื่นๆ อีกมาก 

สวนสุดทายที่ตองรูจักคือ Events เพราะในการรับ input จากเมาสหรือคียบอรดนั้น สวน X 
server จะรับจากผูใชโดยตรงและจะสรางเปน event ข้ึนเพ่ือสงตอใหกับโปรแกรมท่ีเปน X client 
เชน เมื่อมีการกดปุมซาย-ขวาของเมาส การเลื่อนเมาสพอยนเตอรไปมา หรือการกดคียบอรด รวม
ไปถึงการทํางานรวมกับโปรแกรมอื่นดวย เชน การเลื่อนหรือยายท่ี window ที่ทับกันอยู หรือการ
เปล่ียนขนาดของ window เปนตน  โดยโปรแกรมที่เปน X client น้ันตองเตรียมพรอมในการรับ 
events เหลานี้และทํางานตามที่กําหนดไว 

X Window System Software Architecture 
สวนประกอบตางๆ ในระบบ X Window สามารถแสดงไดดังรูปที่ 45.1 
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รูปที่ 45.1  X Windows System Software Architecture 

โปรแกรม หรือแอปพลิเคชันที่จะสามารถติดตอส่ือสารกับ X server ไดนั้นจะตองเรียกใช 
library ของ X ซึ่งรูจักกันในชื่อ Xlib โดยที่ Xlib จะมีฟงกชันสําหรับติดตอกับ X server, สราง 
window, วาดภาพกราฟก, การจัดการกับ events และอ่ืนๆ โปรแกรมพิเศษอยาง Window Manager 
ก็เปนโปรแกรมที่เขียนโดยใช Xlib แตไดรับสิทธิพิเศษสําหรับการจัดการกับ window บนจอภาพ 

เราสามารถเขียนโปรแกรม หรือ Window Managerโดยใช Xlib เพียงอยางเดียว หรือ
อาจจะใช toolkits รวมดวย โดย toolkits จะมีฟงกชันท่ีทําใหการสรางโปรแกรมสวน user 
interface นั้นงายขึ้น ยกตัวอยางเชน เมนู (menus) หรือปุมคําส่ัง (command buttons) ตางๆ 
toolkits ที่เปนที่รูจักไดแก Xt (ซ่ึงไดรวมเขาไปเปน standard ของ X แลว), OPEN LOOK ของ 
Sun หรือ Motif ของ OSF 

°“√„™Èß“π X Window ∫π Linux 
ถาทานติดตั้ง Linux สําเร็จ ไมวาย่ีหอใดๆ สวนมากก็จะมี XFree86 ซึ่งเปน X Server และ 

Window Manager บางตัว เชน FVWM มาใหอยูแลว ถาตองการลองใช X Window ก็สามารถทํา
ไดโดยจะตองทําการสราง Configuration File กอนดวยโปรแกรม เชน xf86config สามารถอาน
ข้ันตอนไดจาก ftp://ftp.nectec.or.th/pub/thailinux/docs/howto/html/xf86config.html หลังจากนัน้
ก็สามารถลองเรียกใชงาน X Window ดวยคําสั่ง ”startx” สําหรับผูใช Linux-SIS เวอรชัน 3.0 
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หากตองการใชงาน X Window จะตองติดตั้งสวน Desktop และอาน README สําหรับวิธีการใช
งาน 

·À≈Ëß¢ÈÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ 
• http://www.x.org 

• http://www.xfree86.org 

• http://www.x11.org 

• http://www.windowmaker.org 

• http://www.enlightenment.org 

• http://www.kde.org 
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เทคโนโลยีดานเครือขายคอมพิวเตอร ยังอยูในชวงที่มีการพัฒนาคอนขางเร็ว อุปกรณ
ตางๆ มีการปรับเปลี่ยนรุนคอนขางบอย และมีใหเลือกในทองตลาดจํานวนมาก จึงจําเปนท่ีผูใช
จะตองติดตามเทคโนโลยี และเขียนขอกําหนดในการเลือกขออยางรัดกุม เพ่ือใหไดสิ่งที่คุมคาที่สุด 
ผูเขียนจึงขอนําเสนอตัวอยางรางของขอกําหนดงานจัดซื้ออุปกรณทางดานเครือขาย คือ ระบบ
เคเบิล อุปกรณกระจายสัญญาณ และอุปกรณ Internet Server เพ่ือเปนตัวอยาง ในการเขียน
ขอกําหนดสําหรับหนวยงานของทาน โดยในบทนี้จะกลาวถึงระบบเคเบิล และอุปกรณกระจาย
สัญญาณ สําหรับโรงเรียนขนาดใหญ เครือขายกระจายทั่ว 10 อาคาร ใชสื่อเปนเสนใยแกวนําแสง 
/UTP และใชเทคโนโลยี Fast Eternet และ Ethernet 

ß“π®—¥®È“ß/´◊ÈÕ√–∫∫‡§‡∫‘≈·≈–Õÿª°√≥Ï°√–®“¬ —≠≠“≥‡§√◊Õ¢Ë“¬ 
§Õ¡æ‘«‡µÕ√Ï ‚√ß‡√’¬π “¡‡ π«‘∑¬“≈—¬ °√¡ “¡—≠»÷°…“ 

ดวยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จะดําเนินการพัฒนาเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือใชในการบริการ
แกนักเรียน และคณาจารย โดยไดพัฒนาสวนระบบเคเบิลและอุปกรณกระจายสัญญาณเพ่ือ
เชื่อมโยงจุดใชงานทั่วโรงเรียน จัดระบบหองเรียน/ปฏิบัติการคอมพิวเตอรท่ีมีความสามารถเขาถึง
เคร่ืองบริการ (server) ที่อยูตางอาคารได พรอมกับดําเนินการในสวนระบบคอมพิวเตอรแมขาย
อิน–เทอรเน็ต เอกสารนี้เปนการบรรยายรูปแบบรายการ และคุณลักษณะจําเพาะของสวนระบบ
เคเบิลและอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอร ซึ่งเปนการจัดซื้อ/จัดจางในครั้งนี้ 



บทท่ี 46   ตัวอยางรางของขอกําหนดงานจัดซื้อระบบเคเบิลและอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายคอมฯ   387 
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สวนระบบเคเบิลและอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอรประกอบดวยองค–

ประกอบหลักตางๆ ซึ่งผูเสนอขายมีหนาที่ออกแบบ สงมอบพรอมการติดตั้งทุกองคประกอบจนใช
งานไดตามวัตถุประสงค องคประกอบนี้ไดแก 

• สวนการเดินสายเคเบิลใยแกวนําแสงทั่วโรงเรียน ดวยความเร็วในสายสงไมต่ํากวา 100 
Mbps โดยใชเคเบิลชนิด multimode ขนาด 6-core (ตอไปนี้จะเรียกวา fiber backbone) 

• สวนการเดินสายเคเบิลทองแดงแยกจาก fiber backbone ไปยังหองตางๆ ท่ีกําหนดให 
ดวยเคเบิลแบบ UTP category-5 ซึ่งรองรับการรับสงขอมูลไดที่ 100 Mbps (ตอไปน้ี
จะเรียกวา building wiring) 

• อุปกรณเชื่อมตอระหวาง fiber backbone เขากับ building wiring (ตอไปนี้จะเรียกวา 
ระบบกระจายสัญญาณ) 

• ผูเสนอราคามีหนาที่จัดทําขอเสนอโครงการที่มีรายละเอียดสมบูรณเพียงพอตอการ
เปรียบเทียบคุณลักษณะทุกรายการที่เสนอ และงายตอการตัดสินคัดเลือกผูเสนอขาย
ระบบ คุณลักษณะที่กําหนดในเอกสารนี้ใหถือวาเปนขอกําหนดขั้นตํ่าสุด ซึ่งผูเสนอขาย
มีหนาท่ีประเมินและคํานวณกําหนดขีดความสามารถจริง เพ่ือใหระบบทํางานไดตาม
วัตถุประสงค ในการตรวจรับงาน จะทําการทดสอบตามวัตถุประสงคเปนการเพิ่มเติมจาก
การตรวจคุณลักษณะตามขอกําหนดขั้นตํ่า 

• การจัดทําเอกสารเสนอทางเทคนิค ใหจัดทําตนฉบับ 1 ชุด ที่มีลายมือชื่อของผูเสนอ
ขาย (หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากผูเสนอขาย) กํากับทุกหนา รวมท้ังตนฉบับของ 
Specifications และ Catalog จากผูผลิต  เอกสารทั้งชุดใหลงเลขหนากํากับเพียงสารบบ
เดียว โดยเร่ิมจากหนาหนึ่งเปนตนไป เย็บเลมแบบถาวร (ไมเปนแฟมเจาะ) พรอมกับ
ทําสําเนาอีก 5 ฉบับเพ่ือสงมอบใหทางโรงเรียนพิจารณา ตามวันและเวลาที่แจงใน
ประกาศ 

«—µ∂ÿª√– ß§Ï 
ระบบเคเบิลและอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอรของโรงเรียนสามเสน

วิทยาลัย เมื่อติดตั้งเรียบรอยแลว จะตองทําใหทางโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงคตางๆ ดังตอไปนี้ 
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• ทําใหสงผานสัญญาณคอมพิวเตอรระหวางอาคารในโครงการทุกหลังไดอยางมีประสิทธิ–
ภาพ กลาวคือ เปน logical topology แบบ star ท่ีความเร็ว 100 Mbps อิสระตอกันทุก
อาคาร และใชอุปกรณ Fast Ethernet Hub ท่ีศูนยเครือขาย เพ่ือกระจายสัญญาณ  
โดยสามารถปรับปรุงระบบในอนาคตเปน Fast Ethernet Switch หรือ ATM Switch 
ได  ทั้งนี้ ใหเสนอราคาทั้งแบบ Fast Ethernet Hub และแบบ Switch มาใหพิจารณา 

• ในแตละอาคาร ติดตั้งอุปกรณ Fast-Ethernet bridge ที่ตอกับ fiber backbone ที่ 100 
mbps และแปลงเปน Ethernet ทําใหสามารถติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรในหองตางๆ
ตามโครงการนี้โดยการเชื่อมเขาไปยังข้ัวตอ Ethernet แบบ UTP ที่ติดตั้งตามโครงการ
น้ี แลวสามารถใชงานติดตอกับเคร่ืองแมขายใดๆ ท่ีเชื่อมตอกับเครือขายในโครงการนี้
ไดโดยไมตองเพิ่มเติมอุปกรณเครือขายใดๆ อีก 

• สามารถขยายความเร็วของการรับสงขอมูลใน fiber backbone ถึง 155 Mbps หรือสูง
กวาไดโดยการเปล่ียนเพียงอุปกรณรับสงสัญญาณในอาคารตางๆ 

• สามารถจัดเครือขาย fiber backbone เปนแบบ dual- ring และแบบ star เพ่ือใชงาน
กับ FDDI หรือ ATM Enterprise switch ไดโดยการยายการตอ fiber patch cord โดย
ไมตองซื้ออุปกรณเกี่ยวกับเคเบิลใดๆ เพ่ิมเติมอีก ทั้งนี้ ในระยะเบื้องตนใหจัดสวน 
dual-ring topology สําหรับใชงานเปนระบบตรวจวัดการทํางานของเคเบิลทุกเสนได
ดวย (ดูผังในภาคผนวกที่ 5) โดยวงจรกระจายสัญญาณไปตามตึก จะเปนแบบ star 
โดยมีอาคาร 4 เปนอาคารแมขาย 

• สามารถเพิ่มจํานวนเคร่ือง Workstation ที่ตองการตอกับเครือขายตามมาตรฐาน 
Ethernet UTP (10 Base-T)  ไดโดยการเพิ่มเฉพาะการเดินสายทองแดงมายังจุดเชื่อม
ตอเขาสู fiber backbone ในอาคารนั้น 

• การเดินสายตางๆ ตองประณีต เรียบรอย เปนไปตามหลักวิชาชีพไฟฟา/ส่ือสาร และ
ตรงตามขอกําหนดของผูผลิต  ตองมีความแข็งแรงและปลอดภัยตอบุคคลและทรัพยสิน
ของโรงเรียน ไมขัดตอทัศนียภาพ และไมเส่ียงตอการชํารุดอันเนื่องมาจากฟารองฟาผา 
จากการเคลื่อนไหวตางๆ จากการจราจร แรงลม และการขยาย/หดตัวของวัสดุอัน
เนื่องมาจากอุณหภูมิที่เปล่ียนแปลง  กลาวคือ ระหวางอาคารตองเปนการส่ือสารผาน
ใยแกวนําแสง อุปกรณขยายสัญญาณในอาคารตองเดินสายกราวนอยางถูกตอง 
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• มีแบบของการติดตั้ง การยึด วัสดุที่ใชทํางาน อยางครบถวนกอนดําเนินงาน และสง
มอบแบบกอสรางใหแกทางโรงเรียนเพ่ือประโยชนในการทํานุบํารุงระบบสายและการ
กระจายสัญญาณตอไป 

• มีราคาโครงการที่ยอมเยา แตนาเชื่อถือ โดยการคัดเลือกวัสดุอุปกรณท่ีทันสมัย ขนาด
เล็ก แตมีประสิทธิภาพสูง และผูเสนอใชวิธีการออกแบบที่ดี สามารถใชอุปกรณที่ทํา
หนาท่ีที่ตองการไดเหมาะสม ไมมีสวนส้ินเปลืองโดยใชเหตุ 
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• ตองเปนนิ ติ บุคคลที่ประกอบธุรกิจการขายเคเบิลส่ือสาร หรืออุปกรณสื่อสาร

โทรคมนาคมหรืออุปกรณระบบเครือขายคอมพิวเตอร enterprise network (ที่มี 
interconnected networks) ในประเทศหรือตางประเทศมาแลวไมตํ่ากวา 3 ป ณ วันท่ี
เสนอราคา 

• ตองมีทุนจดทะเบียนในประเทศไทยไมตํ่ากวา 5 ลานบาท 

• ตองมีประสบการณในการติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือระบบเครือขายคอมพิว–
เตอรในหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจประเทศไทยหรือหนวยงานเอกชนที่โรงเรียนฯ 
เชื่อถือ มาแลวไมตํ่ากวา 5 แหง โดยผูเขาเสนอราคาตองเสนอชื่อสถานที่ติดตั้ง พรอม
ท้ังแนบสําเนาใบรับรองผลงานซึ่งเจาของสถานที่ออกให โรงเรียนฯ สงวนสิทธิ์ที่จะ
ตรวจสอบวินิจฉัยขอเท็จจริงโดยตรงจากเจาของสถานที่ตามใบรับรองที่เสนอนั้นดวย 
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• อุปกรณสื่อสารทั้งหมดที่จัดซื้อตองผลิตข้ึนมาตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ดานตางๆ รวมถึงดานไฟฟา โทรคมนาคม ความปลอดภัย และการกําจัดคลื่นรบกวน 
(RFI) ท้ังของไทย ( มอก.) และของนานาชาติ (เชน ISO IEC IEEE EIA TUV FCC 
ANSI ฯลฯ) 

• อุปกรณทั้งหมดใชงานกับไฟฟา 220 V AC 50 Hz 1 phase ตามมาตรฐานของไทยได
โดยไมตองใชอุปกรณแปลงระบบไฟฟา พรอมระบุหมายเลขรับรองการผานการตรวจสอบ
มาตรฐาน FCC, UL และ/หรือ มาตรฐานอื่นๆ ถามี 
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• เปนอุปกรณที่มีจําหนายอยูแลวในประเทศไทยซึ่งผูเสนอขายสามารถจัดเตรียมตัวอยาง 
อยางละ 1 ชิ้น (สวนสายเคเบิลและทอ/รางสายไฟฟา ใหตัดมาแสดงตัวอยางรายการละ 
400 มม.) โดยสงมอบในลักษณะของ “แผงแสดงตัวอยางวัสดุ”  พรอมกับการเสนอ
ราคา แผงตัวอยางนี้จะคืนใหแกผูเสนอราคาเมื่อการจัดซื้อเสร็จส้ิน เฉพาะผูท่ีไดรับการ
คัดเลือก จะสงคืนหลังจากพนระยะเวลาประกันคุณภาพสินคา 

• อุปกรณและวัสดุท่ีจะนํามาใช ตองมีคุณสมบัติไมดอยกวาขอกําหนดในเอกสารฉบับน้ี
ทุกรายการ โดยขอเสนอของผูเสนอราคาตองแสดงเปรียบเทียบ “ลักษณะที่ตองการ”  
กับ  “ลักษณะที่เสนอ”  โดยใชมาตราวัดอันเดียวกันทุกประการ 

• สําหรับขนาดหนวยความจําประเภท RAM, ROM, BIOS, flash memory, firmware 
ใหคิด 1 KB = 1,024 byte, 1 MB = 1,024 KB, 1 GB = 1,024 MB 

• สําหรับความจุของจานแมเหล็ก และเทปเก็บขอมูลแบบตางๆ นั้น ตองคิดที่ formatted- 
capacity และ uncompressed-capacity เทานั้นโดยให 1 KB = 1,000 byte, 1 MB = 
1,000 KB, 1 GB = 1,000 MB 

• วัสดุ และอุปกรณท่ีเสนอทุกชิ้นรวมการรับประกันซอมฟรีแบบไมมีเง่ือนไขเปนเวลา
อยางนอย 2 ป  

• ในเอกสารเสนอราคาตองบอกรายการอุปกรณ ยี่หอ รุนที่เสนอ และ Part Number ของ
ผูผลิต และแสดงราคาของอุปกรณแตละรายการ และราคาคาบํารุงรักษาของอุปกรณ
เปนรายเดือน (ถามี) มาใหพิจารณาดวย โดยคาบํารุงรักษา ตองยืนราคาไมนอยกวา 3 
ป นับจากวันที่สัญญาซื้อขายมีผลบังคับใช 

• ผูเสนอขายท่ีไดรับเลือกทําสัญญา (ผูรับจาง) มีหนาที่ติดตั้งอุปกรณสื่อสารนี้ทั้งหมด 
โดยจะตองทําการติดตั้งใหครบทุกชิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่สัญญาซื้อขายมีผล
บังคับใช โดยสัญญาวาจางจะอิงระเบียบการจัดซื้อ/จัดจางของทางราชการ 

• หลังการตกลงวาจาง ผูรับจางจะตองทํา แผนการติดตั้งระบบ (Shop Drawing)  เสนอ
กรรมการกํากับการจางกอนการติดตั้ง จํานวน 1 ชุด พรอมสําเนา 4 ชุด โดยแผนผัง
สามารถที่จะขอแกไขเปลี่ยนแปลงในระหวางการติดตั้ง เพ่ือใหระบบสามารถทํางานได
อยางเหมาะสม โดยการแกไขเปล่ียนแปลงจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
พิจารณากอนเทานั้น 
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• ในแบบรายการที่เสนอ จะตองระบุวิธีการติดตั้งสายเคเบิลพรอมผังอธิบาย ระบุชนิด
ของวัสดุและมาตรฐานงานติดตั้ง (เชน บอกขนาดของทอ วัสดุที่ใชยึด วิธีการยึดสาย) 
พรอมอุปกรณที่ชวยใหระบบมีความปลอดภัย (เชน arrester, สายดิน, circuit breaker, 
ฯลฯ) กับอุปกรณที่ชวยใหบํารุงรักษาโดยสะดวก (เชน ตู rack, patch panel, patch 
cord, แผงจายไฟ) โดยทุกรายการจะตองปรากฏใน Bills of material ท่ีจะคิดราคาได) 

• ในการดําเนินการติดตั้งและเดินสายใดๆ ผูรับจาตองจัดทํากําหนดการมาใหทาง
โรงเรียนพิจารณาลวงหนากอนการเร่ิมทํางานไมนอยกวา 3 วัน เพ่ือประสานงานกับ
กิจกรรมอื่นๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในโรงเรียน  และปองกันความเส่ียงใดๆ ที่อาจจะมีตอบุคคล
และทรัพยสิน และในการดําเนินงาน หากมีอุบัติเหตุเกิดความเสียหายตอชีวิตและ
ทรัพยสินใดๆ ผูรับจางเปนผูรับผิดชอบ 

• ใหผูรับจางจะตองซอมแซมสวนที่เสียหายเนื่องจากการติดตั้ง ระบบคร้ังนี้ (ถามี) ใหอยู
ในสภาพที่เรียบรอย 

• สถานท่ีสงมอบและติดตั้งโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ถนนพระราม 5 กรุงเทพฯ  

• ผูเสนอราคาจะตองจัดสงเอกสารคูมือการใชอุปกรณจํานวนเทากับอุปกรณท่ีติดตั้ง 

• หากมีการเปลี่ยนแปลงผังในระหวางการติดตั้ง ผู รับจางจะตองทําผังใหม เสนอ
คณะกรรมการ หลังจากการติดตั้งจํานวน 5 ชุด 

• คาใชจายในการจัดทําแผนการติดตั้งตลอดจนอุปกรณประกอบอื่นๆ ท่ีจําเปนตองใชใน
การติดตั้งจะเปนของผูรับจาง 

§ÿ≥ ¡∫—µ‘®”‡æ“–¢Õß Ë«π fiber backbone 
• การเดินสาย fiber backbone จะเปนการเชื่อมโยงอาคารตางๆ จํานวน 10 อาคารใน

โรงเรียนเขาดวยกันโดยใชเคเบิลใยแกวนําแสงขนาด 6-core สําหรับใชติดตั้งนอก
อาคาร (outdoor cable) การติดตั้งใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพการเดินสายไฟฟา
ส่ือสาร และตรงตามขอกําหนดของผูผลิต โดยเฉพาะอยางย่ิงในเร่ืองของการยึด การ
แขวน และการโคงงอ สายเคเบิลใยแกวนําแสงตองไดรับการเชื่อมตอ (fuse and splice) 
โดยใชเคร่ืองมือที่แมนยํา เพ่ือผานสัญญาณไปยังเคเบิลสายออน และเขาหัวเชื่อมตอตาม
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มาตรฐาน ST connector โดยยึดติดกับแผงรับไฟเบอร (patch panel) ในตูพัก
สายสัญญาณ  

• ในแตละอาคาร ใหจัดหาและติดตั้งตูพักสัญญาณอาคารละ 1 ตู เพ่ือเขาหัวสาย fiber 
และแยกสัญญาณเขาสูเครือขายในอาคารนั้นๆ 

• เคเบิลทุกสาย ตองเรียกชื่อและติดปายชื่อประจําสายใหชัดเจนตอการหาสาย แนวการ
เชื่อมโยงของ Backbone Cable เปนไปตามตารางที่ 1 ขางลางนี้ (ดูภาคผนวกที่ 4 
ประกอบ) 

• ลักษณะจําเพาะของ optical fiber ใหเปนไปตาม “ภาคผนวกที่ 7 คุณลักษณะจําเพาะ
ของ Optical fiber ที่จะใชในโครงการ” 

• การออกแบบและกําหนดชนิดของวัสดุอุปกรณท่ีตองใชในตูพักสายและกระจายสัญญาณ
แตละตู ใหเปนไปตามตารางที่ 2 ขางลางน้ี ซึ่งกําหนดปริมาณของอุปกรณที่ตองติดตั้ง
เพ่ือสวน backbone และสวนแยกสัญญาณรวมกัน 

• เคเบิลใยแกวนําแสงทั้งหมดใหเดินแบบหอยแขวนผานอากาศไดหากอยูนอกอาคาร  
ท้ังนี้ตองทําการยึดสาย และใชลวดสลิงรับน้ําหนักเปนตัวยึด เคเบิลท่ีอยูนอกอาคารตอง
มีคุณสมบัติเปน outdoor cable ตามขอกําหนดของผูผลิต สวนที่อยูในอาคารใหเดินใน
ทอโลหะท่ีแข็งแรง ยึดติดกับอาคารโดยใชพุกโลหะโดยมีตัวยึดไมหางเกิน 2 เมตร และ
มี pull-box ในระยะที่ทํางานไดดี 

• เคเบิลใยแกวนําแสงท้ังหมดจะตองมีการ splice เมื่อเดินมาถึงตูพัก/แยกสัญญาณ  การ
ตัดตอท้ังหมดตองดําเนินงานจริงตามขอกําหนดของผูผลิต และใหใช patch panel เปน
จุด/แยกสัญญาณตามรายละเอียดใน “ภาคผนวกที่ 4 ผังแนวการเดินสาย fiber 
backbone”  ในการเชื่อมตอตองใชวัสดุอุปกรณเพ่ือตอ fiber ท่ีเหมาะสมและตรงตาม
ขอกําหนดของผูผลิต 

• ใหผูเสนอราคาบรรยาย เขียนแบบการเชื่อมตอ การยึด ฯลฯ พรอมทั้งแนบเอกสาร
กําหนดวิธีการยึดแขวนมาในเอกสารเสนอราคาเพื่อทางโรงเรียนจะใชพิจารณา 

• เมื่อเดินสาย fiber backbone แลวเสร็จ ใหผูรับจางใชอุปกรณวัดระยะทางจริงของ
สายไฟเบอรทุกเสน และทํารายงานผลการวัด attenuation และระยะทางดวยอุปกรณ 
OTDR ในสายแตละ core มอบใหทางโรงเรียนเปนลายลักษณอักษร 



บทท่ี 46   ตัวอยางรางของขอกําหนดงานจัดซื้อระบบเคเบิลและอุปกรณกระจายสัญญาณเครือขายคอมฯ   393 

ตารางที่ 1  แนวการเชื่อมโยงของ Backbone Cable 

ช่ือสายเคเบิล หองตนทาง ตูพักสัญญาณ 
ตนทาง 

หองปลายทาง ตูพักสัญญาณ
ปลายทาง 

C4-10 4201 CAB-9 ศูนยฝกอบรมครูฯ CAB-10 
C4-9 4201 CAB-4 9101 CAB-9 
C4-6 4201 CAB-4 6101 CAB-6 
C4-8 4201 CAB-4 8302 CAB-8 
C4-3 4201 CAB-4 3304 CAB-3 
C4-1 4201 CAB-4 1205 CAB-1 
C1-2 1205 CAB-1 2204 CAB-2 
C6-5 6101 CAB-6 5102 CAB-5 
C5-8 5102 CAB-5 8302 CAB-8 
C8-7 8302 CAB-8 720?  CAB-7 
C7-2 720? CAB-7 2204 CAB-2 

§ÿ≥ ¡∫—µ‘®”‡æ“–¢Õß Building Wiring 
• จากจุดพัก/แยกสัญญาณในแตละอาคาร ใหทําการติดตั้งเคเบิลแบบ UTP (Category-

5) ไปยังทุกๆ หองที่ระบุไวใน “ภาคผนวกที่ 3 ตารางกําหนดจุดเชื่อมตอและจํานวน
เคร่ือง (เร่ิมแรก)” และ“ภาคผนวกที่ 5 ผังการเดินสายรวมทั้งโครงการ” โดย 

• ติดตั้งอุปกรณแปลงสัญญาณแสง 100 Mbps เปนสัญญาณ Ethernet 10 Mbps (bridge 
100/10) จํานวนไมนอยกวา 8 port หรือเทากับจํานวนจุดท่ีจะเชื่อมตอในอาคารนั้น บวก 
port สํารอง 4 port (แลวแตจํานวนใดจะมากกวากัน)  สวนของการกระจายสัญญาณ
เปน 10-BASE-T ใหเสนอทั้งแบบ hub และแบบ Ethernet Switch มาใหพิจารณาทั้ง
สองแบบ โดยทางโรงเรียนอาจจัดซื้อ บางรายการ เปน Ethernet Switch 

• เฉพาะในหองแมขาย ตองมีอุปกรณ Ethernet Switch ขนาดจํานวน 10BASE-T switched 
port ไมนอยกวา 12 port และแบบ 100BASE-FX จํานวน 1 port 
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• เดินสาย UTP Category-5 กระจายไปยังจุดหมายปลายทางในแตละหอง  

• หองใดๆ ท่ีมีการกําหนดจํานวนเครื่องเกิน 4 เคร่ือง ใหเดินสายไปยังหองน้ันเพียง 2 
เสน และจัดหาอุปกรณ ethernet hub (repeater) ติดตั้งในหองนั้น แทนการเดินสาย 
UTP หลายเสน 

• ตูพักสัญญาณและกระจายสัญญาณ backbone เปนสัญญาณสําหรับแตละหอง ให
เปนไปตามตารางที่ 2 

• สาย UTP ทุกเสนตองไดรับการปองกันจากหนูหรือสัตวอ่ืนใดกัดแทะตลอดอายุการใช
งานและตลอดความยาวสายที่ อยางนอยใหเดินในทอโลหะที่มีความแข็งแรง ยึดทอติด
กับอาคารอยางแนนหนา โดยเดินในฝาเพดานในที่ซึ่งเปนฝาเพดาน เมื่อลงสูในหอง
ทางแนวดิ่ง ใหใชรางสายไฟแบบ PVC ชนิดเปดดวยมือเปลาไดลงถึงพ้ืนหอง และเผื่อ
ความยาวของสายเคเบิล UTP เปนระยะทาง 6 เมตร วัดจากจุดที่ถึงพ้ืนหอง  เฉพาะใน
หองติดตั้งอุปกรณพักสายและกระจายสัญญาณ ใหใช wireway โลหะขนาด 4×4 นิ้ว
เดินข้ึนฝาเพดาน 

• รางครอบสาย PVC และ wireway ท้ังหมดตองทาสีใหเหมือนสีเดิมของผนังอาคาร
เพ่ือใหดูเรียบรอย นอกจากบางแหงไมตองทาสี ตามความตองการของโรงเรียน 

• ตําแหนงของทอแนวดิ่งในหองใดๆ ใหกําหนดรวมกับกรรมการของโรงเรียนฯ ท่ีหนางาน 
โดยผูรับจางจะทําเอกสารหรือผังสรุปขอตกลงเปนลายลักษณอักษร สงใหโรงเรียนฯ 
กอนการลงมือทํางาน 

• ปลายสายเคเบิล UTP ทุกเสน ใหใส RJ-45 connector พรอมตอเขาเครื่อง Workstation 
ไดทันที หองใดที่ยังไมใชงาน ใหมวนสายเก็บและใสถุงพลาสติกกันฝุนและความชื้นให
เรียบรอย 

• หลังจากการตอครบวงจร จะตองทดสอบคุณภาพของสาย UTP ทุกเสน ผาน fiber 
backbone กอนสงมอบงาน เพ่ือยืนยันวาสายทุกเสนทํางานได ใหสงรายงานแสดงผล 
พรอมความยาวสาย UTP แตละเสน 
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ตารางที่ 2  การกําหนดชนิดของตูพักสายสัญญาณ และอุปกรณกระจายสัญญาณในแตละตู 

   จํานวน  จํานวนเคเบิลและอุปกรณที่เก่ียวของ (ข้ันต่ํา) ในอาคารแตละหลัง 
อาคาร หอง ชื่อตู ST connector 

at patched 
panel 

spliced 
cable(s) 

through 
cables 

fiber patch 
cords+spare 

UTP-CAT5 
destinations 

no.of 10-
Base-T 
ports 

4 4201 CAB-4 42ST 6 0 34+6 90 94 
9 9101 CAB-9 12ST 1 1 4 14 18 
ศิลป ข. ? CAB-

10 
6ST 1 0 4 1 8 

3 3304 CAB-3 6ST 1 1 4 8 12 
1 1205 CAB-1 12ST 2 0 6 16 20 
2 2204 CAB-2 12ST 2 0 6 6 10 
6 6101 CAB-6 12ST 2 1 6 1 8 
5 5102 CAB-5 12ST 2 1 6 1 8 
8 8302 CAB-8 18ST 3 0 10 1 8 
7 720? CAB-7 12ST 2 0 6 2 8 
รวม    22  92 140  

§ÿ≥ ¡∫—µ‘®”‡æ“–¢Õß√–∫∫°√–®“¬ —≠≠“≥ 
   ในการออกแบบและติดตั้งระบบกระจายสัญญาณทั่วโรงเรียน ใหผูขายเสนอแบบที่จะ

ติดตั้งโดยใหออกแบบตามกฎการออกแบบตอไปนี้ (โปรดดูรายละเอียดประกอบจาก ภาคผนวกท่ี 
6 ผังแสดงอุปกรณที่ศูนยเครือขาย และภาคผนวกที่ 7 ผังการจัดอุปกรณขยายสัญญาณ) 

°Æ‡°≥±Ï·ÀËß°“√ÕÕ°·∫∫ 
• ทุกอาคารที่เชื่อมตอ backbone ใหจัดหาตําแหนงที่ต้ังของอุปกรณพักสัญญาณ และ

กระจายสัญญาณใหดี กลาวคือ อยูในหองท่ีสะอาด แหง มีผูอยูอาศัย อากาศถายเท
สะดวก และปลอดภัยจากบุคคลภายนอก 
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• ตูพักสัญญาณ ในหอง 4102 ใหเปน equipment rack มาตรฐาน 19 นิ้ว สูง 45U ลึก 
60 cm. ประตูหนาเปนแบบกระจกใส ประตูหลังเปนเหล็ก พรอมพัดลมในตูอยางนอย 
6 ตัว และแผงจายไฟแบบ 15A USA พรอมสายดิน จํานวนไมนอยกวา 16 ชอง  
ควบคุมโดย main CB ขนาด 30A ติดตั้งเขากับระบบไฟของอาคาร ใหอุปกรณสื่อสาร
ในโครงการนี้ทุกรายการติดตั้งไวภายในโดยเดินสายอยางเปนระเบียบ สามารถปดฝาตู
ทุกดานไดโดยสนิท ตองลอกกุญแจได 

• ตูพักสัญญาณ ในหองอื่นๆ ควรเปนตูติดผนังท่ีมีขนาดไมหนานัก แตสามารถติดตั้ง
อุปกรณตางๆ ที่จําเปน ไดแก การเขาสายและ fuse สายเคเบิลใยแกวทั้งหมดได โดยมี
พ้ืนที่สําหรับขดสายออนและเชื่อม fiber patch cord และสามารถติดตั้งสวน fiber 
patch panel แบบ ST-connector กับ UTP patch panel ไดตามความตองการทั้งหมด
ในโครงการนี้ไดอยางปลอดภัยและสะดวก ตองลอกกุญแจได 

• เฉพาะในหองเครือขาย (หอง 4202) ใหติดตั้งอุปกรณรับสงสัญญาณดังนี้ 

• Fast Ethernet hub หรือ Fast Ethernet switch (MAC address ไมนอยกวา 10,000 
address)  โดยมีคุณสมบัติดังนี้ เปนชนิดซึ่งใชขับคลื่นสัญญาณแสงเขาสูเคเบิลใยแกว
นําแสงทั้งโรงเรียนได โดยมีขนาดจํานวน 100 Base-FX ports ไมนอยกวา 12 port  
ท้ังนี้ ตองมีความสามารถในการขับสัญญาณขอมูลตามเคเบิลที่ติดตั้งไดที่ความเร็ว 100 
Mbps ไดโดยไมมีความผิดพลาด ในระยะทางไมตํ่ากวา 1 กิโลเมตร การติดตั้งใหติดตั้ง
ภายใน equipment rack ตามขอ 1 ขางบนนี้ และมีสาย fiber patch cord สําหรับเชื่อม 
optical port ทั้งหลายเขาดวยกัน โดยปกติเปนการเชื่อมระหวาง Fast ethernet hub 
กับ patch panel ของเคเบิลนําแสงขนาด 6-core ที่เชื่อมโยงไปยังอาคารอื่นๆ ทุกอาคาร 
ผูเสนอราคาตองเสนอทางเลือกทั้งสองแบบมาใหพิจารณา  

• Ethernet Switch ขนาดมี 10BASE-T  12 port และ มี 100BASE-FX 1 port  MAC 
address ไมตํ่ากวา 1000 address 

• Ethernet hub (10BASE-T) ตางๆ ตามจํานวนท่ีจําเปนตอการเชื่อมตอในอาคาร 4 

• ท่ีปลายสายเคเบิลในอาคารทุกหลัง (ไมรวมอาคาร 4) ใหติดตั้งอุปกรณรับสัญญาณแสง
ตามมาตรฐานที่สง (100 Mps Ethernet ผานเคเบิลนําแสง)  และแปลงออกมาเปน 
Ethernet ความเร็ว 10 Mbps เพ่ือกระจายเขายังหองตางๆ ในอาคารนั้นๆ อยาง
พอเพียง อุปกรณน้ีทําหนาที่เปน 100/10 Bridge บวกกับ 10-Base-T Hub โดยจะอยู
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แยกกันหรือรวมในตูเดียวกันก็ได แตท้ังนี้ตองออกแบบและติดตั้งใหสอดคลองกับการ
ทํา building wiring ท่ีกําหนด 

• ในตูพัก/แยกสัญญาณในแตละอาคาร ใหมี fiber patch cord จํานวนไมนอยกวาที่ระบุ
ในภาคผนวกท่ี 5 และในตารางที่ 2  การเชื่อมตอ patch cord ตองสามารถทําใหมีวงจร
เคเบิลนําแสงในรูปแบบ dual-ring เกิดข้ึนพรอมใชงานคูขนานกับระบบ star ไดอยาง
นอย 1 ระบบ โดยในขั้นตน ทางโรงเรียนจะนํามาใชงานเปนวงจรทดสอบ “สุขภาพ” 
ของระบบเคเบิลนําแสงทุกเสนตามที่แสดงในภาคผนวกที่ 6 

• ผูเสนอราคา มีหนาท่ีออกแบบและเสนอการออกแบบตามกฎเกณฑตางๆ น้ี โดยวาด
ผังของการจัดอุปกรณในแตละอาคาร แสดงขนาดของตูพักสัญญาณและวิธีติดตั้ง
อุปกรณท้ังหมดมาในแบบในการเสนอราคาใหพิจารณา 

°“√Ω÷°Õ∫√¡  
ผูรับจางตองใหการฝกอบรมบุคลากรของโรงเรียนอยางนอยสองทานในหัวขอตอไปนี้ เพ่ือ

ชวยใหทางโรงเรียนสามารถใชประโยชนจากระบบเครือขายอยางเต็มที่ และทําการบํารุงรักษาให
ระบบทํางานไดดีตลอดเวลา 

• เร่ืองการดูแลรักษาเครือขาย การเพ่ิมเคเบิล 

• เร่ืองการใชอุปกรณส่ือสารท่ีติดตั้งในโครงการนี้ 
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ที่ อาคาร ชั้น เลขที่หอง และชื่อหอง จํานวนจุดท่ีจะตอจอภาพ 
 ฺ1  ฺ1  1 1101, 1102, 1103, 1107, 1109, 

1111,1113 
7 

2 1  2 1201, 1202, 1203, 1204, 1206, 1208, 
1214 

9 

3 2 2 2202, 2205 2 
4 2 3 2304, 2305 3 
5 2 4 2404 1 
6 3 2 3201, 3204 2 
7 3 3 3301, 3304, 3305 3 
8 3 4 3404, 3405 2 
9 3 5 3505 1 
10 4 1 หองสมุด 10 
11 4 2 4201, 4202 31 
12 4 4 4401 1 
13 5 1 5102 1 
14 6 1 6101 1 
15 7 1 7103 1 
16 7 2 7206 1 
17 8 2 8302 1 
18 9 3 9303 1 
19 9 4 9404 1 
20 ศน 1 ศิลป ก 1 
21     
22     
23     
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ที่ อาคาร ชั้น เลขที่หอง และชื่อหอง จํานวนจุดท่ีจะตอจอภาพ 
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
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¿“§ºπ«° 7 §ÿ≥≈—°…≥–®”‡æ“–¢Õß Optical fiber  
∑’Ë®–„™È„π‚§√ß°“√ 

• เปน Fiber Optics แบบ Multimode Granded Index ขนาดไมต่ํากวา 6 cores 
มาตรฐาน 62.5/125 micron รองรับความถี่ไดถึง 1 GHz. 

• Attenuation ตองไมเกิน 3.1 dB/Km ที่ 850 mm. และไมเกิน 1.2 dB/Km ท่ี 1300 nm. 

• Bandwidth ตองไมตํ่ากวา 160 MHz.Km. ที่ 850 mm. และตองไมตํ่ากวา 500 MHz. 
Km. ท่ี 1300 nm. 

• ตองไดรับการรับรองวาสอดคลองกับ CCITT Recommendation G.652 และ FDDI 
specifications หรือ EIA/TIA 568 

• ตองไมมีการตัดตอตลอดความยาวสาย รวมทั้งตองมี Label กํากับไวท่ีปลายสายตาม
ชื่อสายสัญญาณ หรือใชรหัสเพ่ือใหสามารถระบุตนทางและปลายทางของสายเสนนั้น
ได และเพื่อใชอางอิงในรายงานการทดสอบสาย 

• Fiber Optics patch cord ST-PP/ST-PP และ ST-PP/SC 

• กําหนดใหเปนสายที่ใชเชื่อมโยงระหวาง Patch Panel กับ Patch Panel, Hub กับ 
Patch Panel และอุปกรณ 100/10 Bridge ในแตละอาคาร 

• ตองมีลักษณะสายเปนสาย Fiber Optics ขนาดไมตํ่ากวา 2 cores มาตรฐาน 62.5/125 
micron ความยาวไมตํ่ากวา 1.50 เมตร 

• มีขั้วตอทั้งสองดานเปนแบบ ST โดยเปนข้ัวตอที่เขาสําเร็จจากโรงงาน (automated 
polishing process)  

• ตองเปนสายที่ผลิตจากโรงงานผูผลิตโดยตรง มีคุณสมบัติท่ีใชเปนสาย Patch cord 
โดยเฉพาะตามที่ออกแบบมา ตองมีความยืดหยุน โคงงอและคืนตัวไดดี 

• Patch Panel 

• Patch Panel สําหรับ ST Connector ติดตั้งไดในตูท่ีออกแบบ สามารถเขาถึง con–
nector ไดสะดวก และมีท่ีติดปายชื่อสําหรับขั้วตอแตละขั้วชัดเจน 
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• กําหนดใหเปนสายสัญญาณแบบ UTP Category 5 รองรับความถี่ (Bandwidth) ไดถึง 
100 MHz จํานวนไมตํ่ากวา 4 pairs ตอหน่ึงสาย 

• ตองไมมีการตัดตอตลอดความยาวสาย รวมทั้งตองมี Label กํากับไวท่ีปลายสายตาม
ชื่อสายสัญญาณ หรือใชรหัสเพ่ือใหสามารถระบุตนทางและปลายทางของสายเสนนั้น
ได และเพื่อใชอางอิงในรายงานการทดสอบสาย 

• ตัวเลขกําหนดคุณลักษณะจําเพาะของสาย ตองไมดอยกวาท่ีกําหนดนี้ ภายใตเง่ือนไข
การทดสอบโดยใชความยาวสาย  90 เมตร ข้ัวตอ 2 ดาน และ patch cord ยาว 10 
เมตร 

• สายสัญญาณตองมีคา characteristic impedance อยูในเขต 85 ถึง 115 โอหม ตลอด
ยานความถี่ที่ใชงาน (1-15 MHz) 

• Attenuation ตองไมเกิน 2.1 dB ที่ 1 MHz (100 เมตร)  และตองไมเกิน 24 dB ที่ 100 
Mhz (100 เมตร) 

• 4-Pair Pair-to-Pair Crosstalk ตองไมตํ่ากวา 30.5dB at 5 MHz, 26.0 dB at 10 MHz 
และ 23 dB at 15MHz 

ออกแบบโดย 
หองปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร 
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
SPECIFICATIONS:  NECTEC-K12-CABLE-04B/970318 
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บทนี้จะนําเสนอตัวอยางรางขอกําหนด Internet Server สําหรับโรงเรียนเดียวกันกับในบท
ท่ี 46 โดยจะมี Unix Server ขนาดกลางที่สามารถรองรับผูใชไมตํ่ากวา 1,000 คน พรอมอุปกรณ
ส่ือสารที่จะเชื่อมตอเขากับเครือขายอินเทอรเน็ตขนาด 64 Kbps. 

§«“¡µÈÕß°“√ 
ดวยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จะดําเนินการพัฒนาเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือใชในการ

บริการแกนักเรียน และคณาจารย โดยไดพัฒนาสวนระบบเคเบิลและอุปกรณกระจายสัญญาณเพ่ือ
เชื่อมโยงจุดใชงานทั่วโรงเรียน จัดระบบหองเรียน/ปฏิบัติการคอมพิวเตอรท่ีมีความสามารถเขาถึง
เคร่ืองบริการ (server) ที่อยูตางอาคารได พรอมกับดําเนินการในสวนระบบคอมพิวเตอรแมขาย
อินเทอรเน็ต เอกสารนี้เปนการบรรยายรูปแบบรายการ และคุณลักษณะจําเพาะของสวนระบบ
คอมพิวเตอรแมขายอินเทอรเน็ต 

ระบบคอมพิวเตอรแมขายอินเทอรเน็ต ประกอบดวยองคประกอบหลักตางๆ ซ่ึงผูเสนอขาย
มีหนาที่ออกแบบ สงมอบพรอมการติดตั้งทุกองคประกอบจนใชงานไดตามวัตถุประสงค องค–
ประกอบนี้ไดแก 

• เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีทําหนาที่เปนเคร่ืองบริการ (ตอไปนี้จะเรียกวา Internet Server) 

• ซอฟตแวรท่ีจําเปนสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรตามขอ 1. (ตอไปนี้จะเรียกวา Software) 

• อุปกรณเชื่อมตอระหวางเคร่ืองคอมพิวเตอรกับระบบเครือขายในโรงเรียน (ตอไปนี้จะ
เรียกวา LAN Interface) 

• อุปกรณเชื่อมตอระหวางเคร่ืองคอมพิวเตอรกับเครือขาย SchoolNet Thailand ท่ี
ดําเนินงานโดย NECTEC (ตอไปนี้จะเรียกวา WAN Interface) 
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• อุปกรณเชื่อมตอกับสายโทรศัพท เพื่อทําใหผูใชระบบของโรงเรียนเขาถึงระบบของ
โรงเรียนไดจากที่หางไกล โดยผานระบบโทรศัพท (ตอไปนี้จะเรียกวา Remote Access) 

• อุปกรณสํารองไฟ (UPS) 

• ผูเสนอขายมีหนาที่จัดทําขอเสนอโครงการที่มีรายละเอียดสมบูรณเพียงพอตอการ
เปรียบเทียบคุณลักษณะทุกรายการที่เสนอ และงายตอการตัดสินคัดเลือกผูเสนอขาย
ระบบ คุณลักษณะที่กําหนดในเอกสารนี้ใหถือวาเปนขอกําหนดขั้นตํ่าสุด ซึ่งผูเสนอขาย
มีหนาท่ีประเมินและคํานวณกําหนดขีดความสามารถจริง เพ่ือใหระบบทํางานไดตาม
วัตถุประสงค ในการตรวจรับงาน จะทําการทดสอบตามวัตถุประสงคเปนการเพิ่มเติม
จากการตรวจคุณลักษณะตามขอกําหนดขั้นตํ่า 

• การจัดทําเอกสารเสนอทางเทคนิค ใหจัดทําตนฉบับ 1 ชุด ที่มีลายมือชื่อของผูเสนอ
ขาย (หรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากผูเสนอขาย) กํากับทุกหนา เอกสารทั้งชุดใหลงเลข
หนากํากับเพียงสารบบเดียว โดยเร่ิมจากหนาหนึ่งเปนตนไป เย็บเลมแบบถาวร (ไม
เปนแฟมเจาะ) พรอมกับทําสําเนาอีก 5 ฉบับเพื่อสงมอบใหทางโรงเรียนพิจารณา ตาม
วันและเวลาที่แจงในประกาศ 

วัตถุประสงค 
• ระบบคอมพิวเตอรแมขายอินเทอรเน็ตของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เมื่อติดตั้งเรียบรอย

แลว จะตองทําใหทางโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงคตางๆ ดังตอไปนี้ 

• เปดบริการเปนเคร่ืองบริการผูใชแบบ Shell account ไดไมตํ่ากวา 1,000 คน และ
เขาถึงระบบผาน LAN (และ remote access รวมกัน) ไดไมนอยกวาคร้ังละ 60 คน 
และมีความเร็วในการตอบสนองที่ดี เมื่อใชพรอมๆ กันไมนอยกวา 30 คน การตอบสนอง
ท่ีดีหมายถึงการใชโปรแกรม Pine พรอมกันทุกคนผาน LAN และสามารถกดอาน
จดหมาย อิเล็กทรอนิกส ไดพรอมกัน โดยการกด Next Page หรือ Previous Page ท่ี
มีการตอบสนองไดภายใน 1 วินาทีทุกคน (ทดสอบโดยใชพรอมกัน 30 จอ เปนเวลา 1 
นาที) 
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• เปดบริการระบบ electronic mail ตามมาตรฐาน SMTP POP3 IMAP4 และ MIME 
ใหแกผูใชที่ลงทะเบียนทุกคน 

• เปดบริการเปน WWW server โดยมีบริการ CGI ที่ใชภาษา shell และ Perl ได 

• เปดบริการเปน Domain Name Server ของโรงเรียน 

• เปดบริการเปน News Server ของโรงเรียน โดยมี local newsgroup ไมนอยกวา 30 
group 

• เปดบริการเปน Proxy-Cache เพ่ือกรองขอมูลอินเทอรเน็ต จากแหลงที่ขัดตอระเบียบ
ของโรงเรียน และชวยทําหนาที่เปน “ถัง” เก็บขอมูลที่เพ่ิงมีผูเรียกเขามาอาน เพ่ือชวย
ลดความแออัดของขอมูลในวงจรสื่อสารทางไกล ในกรณีที่มีผูใชอ่ืนเรียกขอมูลเดิมซ้ํา 

• มีซอฟตแวรใหแกโรงเรียน เพื่อใชบริหารทะเบียนผูใช ดูสถิติการใชงาน และจัดพ้ืนท่ี
ขอมูลในดิสกได และมีระบบบริการในการกําหนดแหลงขอมูลท่ีไมพึงประสงคได 

• สามารถเชื่อมตอกับเครือขาย SchoolNet Thailand ไดโดยเพียงการนําวงจรเชามา
เชื่อมที่ serial port ของอุปกรณส่ือสารในระบบนี้ ซึ่งตองมีทั้งระบบ asynchronous 
(1200 ถึง 57,600 bpsหรือเหนือกวา) ใชมาตรฐานขั้วตอแบบ RS232C/V.24 และ 
ระบบ synchronous (64k ถึง 2M bps) ใชมาตรฐานขั้วตอแบบ V.35 โดยไมตอง
เพิ่มเติมอะไรอีก โดยจะทดสอบกับวงจร K12-dial-up หรือ 19.2k Datanet ที่โรงเรียน
จะจัดหาตางหาก 

• มีการจัดระบบ IP number ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานอินเทอรเน็ตของไทย และของสากล 
โดยผูขายมีหนาที่ประสานงานกับศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ 

• เชื่อมตอกับเคร่ืองพีซี และ Campus LAN ผานขั้วตอแบบ Ethernet โดยใชสาย UTP 
และมี port วางใหตอตรงไดไมนอยกวา 20 port 

• ติดตั้งและเดินสาย LAN พรอม Ethernet Hub ใหกับเคร่ืองพีซี (Windows) ของ
โรงเรียน ในหองเรียนท่ีกําหนดใหหองหนึ่ง ซึ่งหางจากหองเครือขายไมเกิน 10 เมตร 
จํานวนไมเกิน 30 เคร่ืองใหเปน TCP/IP client โดยมีโปรแกรมใชงานเปน mail, news, 
web browser, telnet terminal, FTP clients ได 
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• อุปกรณสื่อสารทั้งหมดที่จัดซื้อตองผลิตข้ึนมาตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ดานตางๆ รวมถึงดานไฟฟา โทรคมนาคม ความปลอดภัย และการกําจัดคลื่นรบกวน 
(RFI) อุปกรณท้ังหมดใชงานกับไฟฟา 220 V AC 50 Hz ตามมาตรฐานของไทยได
โดยไมตองใชอุปกรณแปลงระบบไฟฟา พรอมระบุหมายเลขรับรองการผานการ
ตรวจสอบมาตรฐาน FCC, UL และ/หรือมาตรฐานอ่ืนๆ ถามี 

• เปนอุปกรณท่ีมีจําหนายอยูแลวในประเทศไทย ซึ่งผูเสนอขายสามารถจัดเตรียมตัวอยาง 
จริงมาสาธิตให โรงเรียนฯ ลองใชไดโดยการบอกลวงหนาไมตํ่ากวา 5 วันและชวงระยะ
ทดสอบไมเกิน 15 วัน 

• สามารถเชื่อมตอใชงานกับคอมพิวเตอรเดิมของโรงเรียนฯ และระบบส่ือสารขอมูล ที่มี
อยูไดเปนอยางดี และตรงตามมาตรฐานสากลของการรับสงขอมูล 

• อุปกรณที่เสนอขายตองมีคุณสมบัติไมดอยกวาขอกําหนดในเอกสารฉบับนี้ทุกรายการ 
โดยขอเสนอของผูขายตองแสดงเปรียบเทียบ “ลักษณะท่ีตองการ” กับ “ลักษณะท่ี
เสนอ” โดยใชมาตราวัดอันเดียวกันทุกประการ 

• สําหรับขนาดหนวยความจําประเภท RAM, ROM, BIOS, flash memory, firmware 
ใหคิด 1 KB = 1,024 byte, 1 MB = 1,024 KB, 1 GB = 1,024 MB 

• สําหรับความจุของจานแมเหล็ก และเทปเก็บขอมูลแบบตางๆ นั้น ตองคิดที่ formatted- 
capacity และ uncompressed-capacity เทานั้นโดยให 1 KB = 1,000 byte, 1 MB = 
1,000 KB, 1 GB = 1,000 MB 

• อุปกรณที่เสนอทุกชิ้นรวมการรับประกันซอมฟรีแบบไมมีเงื่อนไขเปนเวลาอยางนอย 1 
ป ตลอดระยะเวลาการรับประกัน 

• ในเอกสารเสนอราคาตองบอกรายการอุปกรณย่ีหอรุนที่เสนอ และ Part Number ของ
ผูผลิต และแสดงราคาของอุปกรณแตละรายการ และราคาคาบํารุงรักษาของอุปกรณ
เปนรายเดือนมาใหพิจารณาดวย โดยคาบํารุงรักษา ตองยืนราคาไมนอยกวา 3 ป นับ
จากวันที่สัญญาซื้อขายมีผลบังคับใช 
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• ผูเสนอขายที่ไดรับเลือกทําสัญญา (ผูขาย) มีหนาที่ติดตั้งอุปกรณสื่อสารนี้ทั้งหมด โดย
จะตองทําการติดตั้งใหครบทุกชิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีสัญญาซื้อขายมีผลบังคับ
ใช โดยสัญญาซื้อขายจะใชตามระเบียบการจัดซื้อ/จัดจางของทางราชการ 

§ÿ≥ ¡∫—µ‘®”‡æ“–¢Õß‡§√◊ËÕß Internet Server 
• เปนเคร่ืองคอมพิวเตอร 1 ระบบ ซ่ึงมีขนาดขอกําหนดขั้นตํ่าดังน้ี 

• หนวยประมวลผลกลาง ขนาดไมนอยกวา 64 บิต ทํางานโดยมีขนาดรวมของ L1 
cache ไมนอยกวา 32 Kbyte และ L2 cache ไมนอยกวา 512 KByte 

• ความเร็วของนาฬิกาไมตํ่ากวา 166 MHz (กรณีของ UltraSPARC, PowerPC, PA-
RISC หรือตระกูล Pentium Pro) หรือไมต่ํากวา 250 MHz (กรณีของ Alpha chip) 

• หนวยความจําหลักไมตํ่ากวา 128 Mbyte 

• จานแมเหล็กความเร็วสูง (โปรดระบุ average access time) ติดตั้งภายใน ขนาดไมตํ่า
กวา 4 Gbytes โดยจัดแบงเปนพารทิชันตางๆ ท่ีมีขนาดต่ําสุดดังนี้ ดังนี้ (หรือตามที่จะ
กําหนดใหใหมกอนการตรวจรับ): 

root 128 MB 

/usr 512 MB 
/var 1000 MB (inclding log, inboxes) 

/tmp 300 MB 

swap space 256 MB 

Webcache 1000 MB 

News 400 MB 

FTP + Web space 1 GB 
user home  remaining spaces. 

• CD-ROM drive ความเร็วไมดอยกวา 4X 

• Floppy disk drive (1.44 MB 5.25 นิ้ว) 

• แปนพิมพ เมาส และแผนรองเมาส 
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• เทปบันทึก/สํารองขอมูลแบบ 4 mm. หรือ 8 mm. ความจุไมตํ่ากวามวนละ 4 GB. สง
มอบพรอมตลับเทปเปลาพรอมใชงาน จํานวน 4 มวน 

• Ethernet port จํานวน 3 port ในจํานวนนี้ เปน10/100 จํานวนอยางนอย 1 port 

• serial port ไมนอยกวา 1 port 

• จอภาพสี ความละเอียดของจุดตองไมเกิน 0.28 mm dot pitch ขนาดของสวนแสดงผล
ท่ีปรากฏ เมื่อใชไมบรรทัดวัดตามแนวทแยงมุมตองไมนอยกวา 15 นิ้ว (โปรดระวังใน
การเสนอรายการนี้ใหถูกตอง) 

• ระบบแสดงผลตองไมนอยกวา 1024 × 768 จุด แตละจุดตองลึกไมนอยกวา 65,000 สี 

• ติดตั้งพรอมซอฟตแวรและทดสอบการใชงานตามที่ระบุในขออ่ืนๆ 

• คุณสมบัติจําเพาะของซอฟตแวร (Software) 

• ระบบปฏิบัติการแบบ multi-user, multi-tasking สําหรับผูใชแตละคน โดยมีใบอนุญาต
ใชงานพรอมกันไดไมนอยกวาคร้ังละ 64 user 

• Webserver: Apache รุนลาสุด หรือ Netscape Enterprise Server และโปรแกรม
ชวยงานประเภทวิเคราะหสถิติการเรียกอานขอมูล 

• Email: SMTP sendmail V8, POP 2/3 server, IMAP4 server, MIME compliant 

• DNS: Primary/secondary/caching name server 

• FTP: บริการ FTP server แบบปกติและแบบใหบุคคลนิรนามโอนขอมูลออกได พรอม 
usage log 

• News server: INN รุนลาสุด หรือที่ NECTEC รับรอง 

• Proxy-Cache:ใหสามารถทํางานไดกับ Ethernet port ทั้ง 3 port โดย port แรก (10 
หรือ 10/100) ตอกับ WAN router และ port ท่ีสอง (10 หรือ 10/100) และสาม 
(10/100) ตอกับ campus LAN หนาท่ีของ proxy-cache ตองทํางานรวมกับซอฟตแวร
อ่ืนๆ ในเคร่ืองเดียวกันได  

• ซอฟตแวรที่ทําใหเครื่อง Internet Server ทําหนาที่เปน firewall ปองกันผูบุกรุกใน
รูปแบบตางๆ 



บทที ่47   ตัวอยางรางของขอกําหนดงานจัดซื้ออุปกรณ Internet Server   413 

• Management Tools: ตองเปนแบบที่สั่งงานผาน Web browser เพื่อใหผูควบคุมระบบ
ส่ังการไดโดยงาย และใชเวลาในการฝกฝนที่ส้ัน โดยระบบบริหารตองครอบคลุมถึง:  

• การบริการเพ่ิมและยกเลิกทะเบียนผูใช (user management) 

• การบริการกําหนดโควตาของที่เก็บขอมูลของผูใช 

• การกําหนดดานความปลอดภัยของระบบ (โปรดอธิบายวาระบบมีการรักษาความ
ปลอดภัยอะไรบาง) 

• การเพ่ิมและยกเลิกอุปกรณที่ตอกับเครือขาย การเพ่ิม/ลดชื่อเคร่ืองในระบบ DNS 

• การกําหนดคาตางๆ ที่เกี่ยวกับ email และ news เชน alias, mailing list 

• การตรวจ security log และการลบแฟมขอมูลท่ีสมควรลบทิ้งเพ่ือใหมีที่วางในระบบ เชน 
mail log, wtmp log 

• การทําสําเนาขอมูลของผูใช ของระบบ ของ WWW server และสวนอื่นใดของระบบ 

• นอกจากนี้ ผูเสนอขายตองระบุซอฟตแวรที่จะใชที่เคร่ือง client ประเภทพีซีของโรงเรียน
จํานวน 30 เคร่ือง ซ่ึงปจจุบันใชระบบ Windows 3.11 (8 MB RAM) ดวย ใหอธิบาย
ทุกรายการที่จะติดตั้งและเปนประโยชนตอการใชงานของโรงเรียน ซอฟตแวรเหลานี้ควร
เปนซอฟตแวรที่สามารถใชในโรงเรียนไดโดยถูกตองแตประหยัดที่สุด เชน เปน public 
domain หรือ freeware 

• และควรซอฟตแวรที่ทําใหระบบ remote access บริการผูใชที่จดทะเบียนอยางถูกตอง 
เขาถึงเครือขายแบบ ppp ได และชวยในการควบคุม router 

• คุณสมบัติจําเพาะของ LAN Interface 

• สวนนี้ประกอบดวยระบบการเชื่อมตอ Internet Server เขากับชุด LAN Hub สองชุด 
คือในบริเวณหองเคร่ือง Internet server 20 port และเชื่อมโยงไปยังหองเรียน 30 port  
ผูขายจัดหาอุปกรณและติดตั้งทั้งสวนเคเบิลในหองเรียน และอุปกรณทุกรายการ ยกเวน 
เคร่ืองพีซี 30 เคร่ืองซึ่งมี LAN card แบบ UTP พรอมแลว 

• เคร่ือง Internet Server ตองนํา port  10/100 UTP ตอเขากับ UTP hub จํานวน 1 
เคร่ืองในหองที่ติดตั้งระบบ Internet server โดย UTP hub มี port วาง (10 Mbps) ให
ตอ client และ Campus LAN ไดไมนอยกวา 20 port  
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• เดินสาย UTP จํานวน 1 ไปยังหองเรียนซึ่งหางจากหองเครือขายไมเกิน 10 เมตร  
เพื่อทําการติดตั้ง Ethernet Hub และเดินสายในหองเรียน เพ่ือติดตั้งซอฟตแวรชุด 
Internet client จํานวน 30 เคร่ือง 

• การแบง Ethernet segment ที่แยกจาก Internet Server ใหแยกหองเรียนเปนหนึ่ง 
segment (ประมาณ 100 เคร่ือง) และ Campus LAN (ประมาณ 100 เคร่ือง)  

§ÿ≥ ¡∫—µ‘®”‡æ“–¢Õß Remote Access ·≈– WAN Interface 
สวนนี้ประกอบดวย WAN Router 1 เคร่ือง และ Modem 8 เคร่ือง 

• WAN Router ตองมี port สื่อสารตางๆ ดังนี้ 

• High-speed serial (64k-4Mbps synchronous, V.35) 2 ports 
• Console/Aux (asynchronous, V.24, 1200-38400 bps) 2 ports 
• Ethernet 10 Mbps (UTP) 1 port 
• Terminal (Asynchronous, V.24, 1200-117000 bps) 16 ports 

• ใหนํา Ethernet 10 Mbps port ของ Internet Server มาตอกับ WAN router เพ่ือแปลง
สัญญาณเพ่ือพรอมที่จะตอกับโลกภายนอก ผานวงจรส่ือสารทางไกล (Wide-area 
Network) และ ใช router กรองขอมูลภายในไมใหออกสูภายนอก 

• เชื่อมตอกับเครือขาย SchoolNet Thailand ไดโดยการนําวงจรเชามาเชื่อมที่ serial port 
ของอุปกรณสื่อสารในระบบนี้ ซึ่งตองมีทั้งระบบ asynchronous (1200 ถึง 38,400 bps 
หรือเหนือกวา) ใชมาตรฐานขั้วตอแบบ RS232C/V.24 และระบบ synchronous (64k 
ถึง 2M bps) ใชมาตรฐานขั้วตอแบบ V.35 โดยไมตองเพ่ิมเติมอะไรอีก โดยจะทดสอบ
กับวงจร K12-dial-up หรือ 19.2k Datanet ที่โรงเรียนจะจัดหาตางหาก 

• WAN router ตองมีคุณสมบัติไมดอยกวา Cisco IOS รุน 10 ข้ึนไป สงมอบพรอมสาย
เคเบิลสําหรับใชงานกับพอรตทุกพอรตพรอมกัน 

• ติดตั้ง modem 8 เคร่ืองเขากับ WAN router และกําหนดใหมีระบบตรวจสอบการโทร
เขา และใชงานแบบ PPP จากผูใชโดยใช Radius Protocol 
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• modem ทุกเคร่ืองตองมีความสามารถไมตํ่ากวา V.34 และทํางานท่ี 33.6kbps ได ตาม
มาตรฐานที่ไมดอยกวาของ US Robotics 

• ผูขายตองออกแบบระบบอุปกรณเครือขายใหมีการเดินสายที่เปนระเบียบ ปลอดภัย
โดยใชสายกราวด และใหตูอุปกรณ (Equipment rack) ที่เหมาะสม พรอมปลั๊กไฟ
มาตรฐาน USA 15Amp จํานวนไมตํ่ากวา 16 ปล๊ักในตู มีแผงพักสายโทรศัพทแบบ 
Khrone จํานวนไมนอยกวา 40 คูสายติดไวภายในตู และเชื่อมกับโมเด็ม (modem) 
โดยระบบ jump cable ระหวางขั้ว Khrone สายองคการฯ และข้ัวที่ตอกับโมเด็ม 

• อุปกรณสํารองไฟ (UPS) จํานวน 1 เคร่ืองเพื่อเลี้ยงอุปกรณตางๆ ดังนี้  (เฉพาะรายการ
ท่ีระบุวา yes) 

• Internet Server System Unit    yes 
• Internet Server CRT     no 
• WAN-Router     yes 
• Telco line interface (modem/NTU)   yes 
• LAN interface units (hubs)    yes 
• Classroom Hub     no 
• Modem units      no 
• เปน UPS แบบ Sine-wave, online ขนาดไมนอยกวา 1.5KVA หรือ 1200 W (ท่ี 

p.f.=1.0) และแบตเตอรีสามารถสํารองไฟไดที่ 1200 W ที่ 15 นาที โดยปลอดภัย 

°“√Ω÷°Õ∫√¡ 
หลักสูตร System Administrator 2 คน ครอบคลุมหัวขอ Operating System ของระบบท่ี

เสนอ, Management tools, Proxy, การดูแล Web server, Mail server, DNS server, FTP 
server การรักษาและสํารองขอมูล 
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แผนผัง¢Õß√–∫∫ 

 

ออกแบบโดย 
หองปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร 
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
SPECIFICATIONS:  NECTEC-K12-SIS-04/970313 
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1. °“√„™È CD-ROM 
ในแผน CD-ROM ท่ีแนบมากับหนังสือเลมนี้ จะประกอบดวยซอฟตแวรแยกตามไดเรกทอรีดังน้ี 
• Linux-SIS เวอรชัน 3.0 อยูภายใตไดเรกทอรี  linux.sis 
• เอกสารภาษาไทยจาก http://linux.thai.net/ อยูภายใตไดเรกทอรี  docs 
• ซอฟตแวรเกี่ยวกับภาษาไทยของลีนุกซ อยูภายใตไดเรกทอรี  software 
• Slackware Linux 3.6.0 (บางสวน) 

• Image ไฟลสําหรับ Boot disk   อยูภายใตไดเรกทอรี  slack36\bootdsks.144 
• เอกสารเกี่ยวกับ Linux (รวม Howto)  อยูภายใตไดเรกทอรี  slack36\docs 

ไฟล README.TXT จะแสดงรายละเอียดของขอมูลท่ีมีในแผน CD-ROM และขอมูลลิขสิทธ์ิตางๆ โปรด
อานและทําความเขาใจกอนใชงาน 

แผน CD-ROM แผนนี้สามารถบูตดวยตัวเองได ซึ่งจะนําทานไปสูการติดตั้ง Linux-SIS เวอรชัน 3.0 
รวมท้ังมีโปรแกรม setup.bat ท่ีจะนําทานไปสูการติดตั้งโดยอัตโนมัติ  จากเครื่องท่ีมีระบบปฏิบัติการ Microsoft 
Windows 95 

ทานสามารถทําการติดตั้งไดตามวิธีตางๆ ท่ีระบุไวในบทท่ี 13 การติดตั้ง Linux-SIS เวอรชัน 3.0 ขอมูล
ในไดเรกทอรี linux-sis นี้จะเทียบเทากับท่ีอยูบน ftp://ftp.nectec.or.th/pub/linux.sis/3.0-RELEASE 

ในไดเรกทอรี docs จะประกอบดวยเอกสารภาษาไทยเกี่ยวกับลีนุกซตางๆ ท่ีเขียนขึ้นโดยคนไทย ตามท่ี
ไดรวบรวมอยูใน http://linux.thai.net และ ftp://ftp.nectec.or.th/pub/thailinux/docs 

สวนไดเรกทอรี software จะประกอบดวยซอฟตแวรเกี่ยวกับลีนุกซภาษาไทย เชน Thai Extension 
(พัฒนาโดย คุณพูลลาภ วีระธนาบุตร), nonlock (โปรแกรมแสดงคาสถานะคียบอรดภาษาไทย/อังกฤษ พัฒนาโดย 
คุณบรรลุ เขมิยาธร) เปนตน  สําหรับติดตั้งลงบนระบบ Linux ของทาน (กรณีท่ีไมไดเปน Linux-SIS) 
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2. ≈‘¢ ‘∑∏‘Ï¢Õß Linux-SIS 
ซอฟตแวร Linux-SIS สงวนลิขสิทธ์ิโดยมีขอกําหนดดังดานลางนี้ มีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (สําเนา

จาก http://ftp.nectec.or.th/pub/linux.sis/COPYRIGHT.TXT ) 

NECTEC-Linux-SIS (Linux-SchoolNet Internet Server) Copyright Notice 
=============================================================== 

หากทานมีปญหาหรือขอสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับน้ี โปรดติดตอ  

sis-master@nectec.or.th 

Linux-SIS ประกอบดวยซอฟตแวรจาก Linux Slackware Distribution และซอฟตแวรเพ่ิมเติมท่ีรวบรวม
โดยทีมพัฒนาของหองปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 

ซอฟตแวรจาก Linux Slackware Distribution และซอฟตแวรเพ่ิมเติมเหลานั้นสงวนลิขสิทธ์ิตามท่ีมันเปน 
(โปรดอานไฟล SLACKWARE-COPYRIGHT.TXT และไฟลภายใต /usr/local/src, /usr/local/desktop-src เม่ือ
ติดตั้งเสร็จแลว) 

ซอฟตแวรเพ่ิมเติมท่ีพัฒนาโดยทีมพัฒนาของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอรแหงชาติ 
สงวนลิขสิทธ์ิโดยผูเขียนแตละทาน ภายใต GNU General Public License (โปรดอานไฟล COPYING) 

การแกไข และ/หรือ เผยแพรซอฟตแวร Linux-SIS สามารถทําไดภายใตลิขสิทธตามเอกสารฉบับนี้ และ
ตองมีเอกสารฉบับนี้รวมอยูดวย 

ในการที่จะเผยแพรในชื่อ Linux-SIS ชุดซอฟตแวรจะตองมีรายละเอียดเหมือนกับท่ีปรากฏอยูบน FTP 
Server (ftp://ftp.nectec.or.th/pub/linux.sis) ทุกประการ 

หามมิใหนําชื่อ Linux-SIS ไปเปนช่ือผลิตภัณฑ ช่ือเคร่ืองหมายการคา หรือโดเมนเนม นอกจากไดรับ
อนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอรแหงชาติ 

ซอฟตแวร Linux-SIS ไมมีการรับประกันความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการใชงานซอฟตแวรใดๆ ท้ังสิ้น ผูใช
จะตองรับผิดชอบเองโดยไมมีเงื่อนไข 

========================================================== 

If you have any questions regarding this copyright notice, please feel free to contact sismaster–
@nectec.or.th 

Linux-SIS comprises of software from Linux Slackware Distribution and additional software integrated by 
developers at Network Technology Laboratory (NTL), National Electronics and Computer Technology Center 
(NECTEC), Thailand.  

All software from Linux Slackware Distribution and other GNU software remain copyrighted as they are 
(see SLACKWARE-COPYRIGHT.TXT and copyright notice for each packages at /usr/local/src and /usr/local–
/desktop-src after installation).  

Parts of the software developed by NTL, NECTEC, are copyrighted by the authors under GNU Public 
License (see COPYING).  
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Modification and/or redistribution of this Linux-SIS package must include this copyright notice and 
retain under it, in order to be called "Linux-SIS", the distribution may not be altered from the way it 
appears on the central ftp site (ftp.nectec.or.th/pub /linux.sis). 

Except by the written permission from NECTEC, the Linux-SIS trademark may not be used as 
(or as part of) a product name, company or registered domain name.  

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE 
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;  OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY 
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE 
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. GPL (GNU Public License) 
Linux Kernel และซอฟตแวรเพ่ิมเติมสวนใหญของ Linux-SIS จะสงวนลิขสิทธ์ิภายใต GNU Public 

License GPL สงเสริมใหมีการพัฒนาซอฟตแวรในแบบ Open Source และคุมครองผลงานของนักพัฒนาเหลาน้ี 
ผูใชซอฟตแวร GPL มีสิทธิที่จะใชงาน ทําสําเนา เผยแพร เขาถึง Source Code แกไข รวมถึงเผยแพรฉบับท่ี
แกไขดวยก็ได ผลงานฉบับแกไขนั้น จะมีลักษณะเปน Copyleft คือ คงไวซึ่งลิขสิทธิ์ GPL ซอฟตแวรท่ีดัดแปลง 
หรือพัฒนาโดยมีพ้ืนฐานจากซอฟตแวร GPL จะตองคงไวซึ่งความเปน GPL ตอไป 

คุณสัมพันธ ระร่ืนรมย (samphan@thai.com) ไดทําการแปล GPL Version 2 เปนภาษาไทย (ฉบับราง) 
เพ่ือใหเราไดอานกันเขาใจงายขึ้น 

GNU General Public License ¿“…“‰∑¬ 
(สําเนาจาก http://linux.thai.net/gpl-th.html ) 

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Thai. It was not published by the 
Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL--
only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help Thai 
speakers understand the GNU GPL better.  

เอกสารชิ้นน้ีเปนการแปลอยางไมเปนทางการของ GNU General Public License เปนภาษาไทย.  โดยท่ี
ไมไดเผยแพรออกมาจาก Free Software Foundation และไมไดเปนการกําหนดขอสัญญาตามกฎหมายในการ
เผยแพรซอฟตแวรท่ีใช GNU GPL ซึ่งมีเพียงตนฉบับภาษาอังกฤษของ GNU GPL เทานั้นท่ีทําได. อยางไรก็ตาม 
เราหวังวางานแปลช้ินนี้จะชวยใหคนไทยเขาใจ GNU GPL ไดดียิ่งขึ้น. 
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GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html 

Version 2, June 1991 
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 

59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307, USA 

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE ©∫—∫¿“…“‰∑¬ 
Version 1, January 1999 

Copyright (C) 1999 Samphan Raruenrom - samphan@thai.com 

Õ“√—¡¿∫∑ 
สัญญาอนุญาตใหใชซอฟตแวรสวนใหญไดรับการออกแบบมาเพื่อริดรอนเสรีภาพของคุณในการแบงปน

และแกไขซอฟตแวร ในทางกลับกัน GNU General Public License มีจุดมุงหมายเพื่อประกันเสรีภาพของคุณใน
การแบงปนและแกไขซอฟตแวรเสรี (free software) เพ่ือทําใหแนใจวาซอฟตแวรจะเปนสิ่งท่ีเสรีสําหรับผูใชทุกคน 
General Public License คือสัญญาอนุญาตใหสาธารณชนใชสิทธิตามลิขสิทธ์ิท่ีไดรับการนํามาใชกับซอฟตแวร
สวนใหญของ Free Software Foundation และโปรแกรมใดก็ตามที่ผูสรางสรรคยึดม่ันตอการใชสัญญานี้. (มี
ซอฟตแวรบางชิ้นของ Free Software Foundation ท่ีครอบคลุมโดย GNU Library General Public License 
แทน.) คุณเองก็สามารถใชสัญญานี้กับโปรแกรมของคุณไดเชนเดียวกัน. 

เม่ือเรากลาวถึง free software เราหมายถึงเสรีภาพ ไมใชราคา. General Public License ของเราไดรับ
การออกแบบมาเพื่อทําใหแนใจวา  ๏ คุณจะมีเสรีภาพท่ีจะเผยแพรสําเนาของซอฟตแวรเสรี (และคิดราคาสําหรับการ
จัดจําหนายในกรณีท่ีคุณตองการ)  ๏ คุณจะไดรับ source code หรือสามารถที่จะไดมาในกรณีท่ีคุณตองการ  ๏ 
คุณจะสามารถแกไขหรือใชสวนประกอบของซอฟตแวรน้ันในซอฟตแวรเสรีโปรแกรมใหม และ  ๏ คุณจะไดรับรูวา
คุณมีสิทธิท่ีจะทําท้ังหมดนี้ได 

เพ่ือปกปองสิทธิของคุณ เราจําเปนตองวางขอจํากัดตางๆ เพ่ือหามมิใหใครปฏิเสธสิทธิเหลานี้ตอคุณ หรือ
เรียกรองใหคุณสละสิทธิดังกลาว. ขอจํากัดเหลาน้ีนําไปสูภาระหนาท่ีจํานวนหนึ่งของคุณ ในกรณีท่ีคุณเผยแพร
สําเนาของซอฟตแวร หรือดัดแปลงซอฟตแวรน้ัน 

ตัวอยางเชน ในกรณีท่ีคุณเผยแพรสําเนาของโปรแกรมลักษณะนี้ ไมวาจะใหเปลาหรือคิดราคา คุณจะตอง
ใหสิทธิท้ังหมดอยางท่ีคุณมีแกผูรับดวย คุณจะตองจัดการใหบุคคลนั้นไดรับหรือสามารถที่จะไดมาซึ่ง source code 
น้ันเชนเดียวกับคุณ และคุณจะตองแสดงขอสัญญาเหลานี้แกบุคคลนั้น เพ่ือท่ีบุคคลนั้นจะไดรับรูถึงสิทธิของตน 

เราใชวิธีปกปองสิทธิของคุณดวยสองขั้นตอนคือ:  (1) สงวนลิขสิทธิ์ของซอฟตแวรนั้น และ (2) เสนอ
สัญญาอนุญาตใหคุณสามารถท่ีจะทําซ้ํา เผยแพร และ/หรือดัดแปลงซอฟตแวรนั้นไดอยางถูกตองตามกฎหมาย 

นอกจากนั้น เพ่ือเปนการปกปองผูสรางสรรคแตละรายและตัวของเราเอง เราตองแนใจวาทุกๆ คนจะ
ไดรับการทําความเขาใจวาจะไมมีการรับประกันใดๆ ในซอฟตแวรเสรีชิ้นนี้ ในกรณีท่ีซอฟตแวรไดรับการดัดแปลง
โดยบุคคลอื่นและแจกจายสงตอกันไป เราตองการใหผูรับไดตระหนักวาสิ่งท่ีตนไดรับน้ันไมไดเปนของดั้งเดิม เพ่ือ
วาปญหาใดๆ อันเกิดจากบุคคลอื่นจะไดไมพาดพิงไปถึงช่ือเสียงของผูสรางสรรคตนฉบับ 
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ทายท่ีสุด ซอฟตแวรเสรีมักจะถูกคุกคามโดยสิทธิบัตรซอฟตแวรอยูเปนนิจ เราประสงคท่ีจะหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงท่ีผูจัดจําหนายซอฟตแวรเสรีโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งจะไปขอรับสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตาม
สิทธิบัตรเอาไวเอง อันจะเปนผลทําใหไดโปรแกรมนั้นเปนเอกสิทธิ์เฉพาะ (proprietary) เพ่ือปองกันเรื่องนี้ เราได
กําหนดไวอยางชัดเจนวาสิทธิบัตรใดก็ตามจะตองอนุญาตเพื่อใหทุกคนใชไดอยางเสรีหรือมิฉะน้ันก็จะอนุญาตไมได
เลย 

°“√∑”´È” ‡º¬·æ√Ë ·≈–¥—¥·ª≈ß¡’¢ÈÕ°”Àπ¥·≈–‡ß◊ËÕπ‰¢¥—ßµËÕ‰ªπ’È 
ขอกําหนดและเงื่อนไขในการทําซ้ํา เผยแพร และดัดแปลง 
0. สัญญาน้ีใชกับโปรแกรมหรืองานอื่นใดท่ีมีขอความบอกกลาวโดยเจาของลิขสิทธิ์วาสามารถนําไป

เผยแพรโดยอาศัยขอความตาม General Public License ถัดจากนี้ไปคําวา "โปรแกรม" หมายถึงโปรแกรมหรือ
งานในลักษณะดังกลาว และ "งานท่ีมีพ้ืนฐานจากโปรแกรม" หมายถึงโปรแกรมนั้นหรืองานดัดแปลงจากโปรแกรม
น้ันตามกฎหมายลิขสิทธิ์: กลาวคือ งานท่ีประกอบดวยโปรแกรมนั้นไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ไมวาจะคงเดิมหรือ
มีการดัดแปลงและ/หรือไดรับการแปลเปนภาษาอื่น. (จากนี้เปนตนไป การแปลนับรวมอยูในความหมายของคําวา 
"การดัดแปลง" โดยไมมีขอบเขต) คําวา "คุณ" หมายถึงแตละบุคคลผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิตามสัญญา 

สัญญานี้ไมไดครอบคลุมไปถึงการกระทําอื่นใดนอกเหนือจากการทําซ้ํา เผยแพร และดัดแปลง การกระทํา
อ่ืนใดน้ันอยูนอกเหนือขอบเขตของสัญญา สัญญาไมไดควบคุมการรันใชงานโปรแกรม และสัญญาจะครอบคลุมถึง
ผลลัพธจากโปรแกรมก็ตอเม่ือเนื้อหาของผลลัพธเปนองคประกอบของงานที่มีพ้ืนฐานจากโปรแกรม (โดยไมขึ้นอยู
กับการที่ผลลัพทนั้นไดผานการทําขึ้นมาจากการรันโปรแกรม) ผลลัพธจากโปรแกรมจะถือเปนงานท่ีมีพ้ืนฐานจาก
โปรแกรมหรือไมขึ้นอยูกับวาโปรแกรมนั้นทําอะไร 

1. คุณสามารถทําซ้ําหรือเผยแพรในสื่อบันทึกใดๆ ซ่ึงสําเนาที่ปราศจากการแกไขของ source code ของ
โปรแกรมตามท่ีคุณไดรับมา โดยมีขอแมวา  ๏ คุณจะตองแสดงคําบอกกลาวลิขสิทธิ์และคําปฏิเสธการรับประกัน
ไวอยางเดนชัดและเหมาะสมในแตละสําเนา  ๏ รักษาคําบอกกลาวท้ังหมดท่ีอางถึงสัญญาน้ีและความปราศจาก
การรับประกันใหคงอยูดวยกันอยางสมบูรณ และ  ๏ มอบสําเนาของสัญญานี้ไปพรอมกับโปรแกรม 

คุณสามารถคิดราคาสําหรับการกระทําในทางกายภาพเพื่อถายทอดสําเนาชิ้นหนึ่งๆ ได และคุณสามารถท่ี
จะเสนอขายการรับประกันไดในกรณีท่ีคุณตองการ 

2. คุณสามารถดัดแปลงสําเนาของโปรแกรมไมวาท้ังหมดหรือบางสวน การกระทําเชนนั้นคือการสราง
งานท่ีมีพ้ืนฐานจากโปรแกรม และคุณสามารถทําซ้ําและเผยแพรการดัดแปลงหรืองานในลักษณะดังกลาวโดย
อาศัยขอความตามขอ 1 ขางตน โดยมีขอแมวาคุณจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเหลานี้ท้ังหมด 

a) ในไฟลท่ีคุณแกไข คุณจะตองใสคําบอกกลาวท่ีเดนชัดวาคุณไดแกไขไฟลนั้น รวมท้ังวันท่ีในการแกไข
แตละคร้ัง.  

b) ในการเผยแพรหรือโฆษณา (นําเสนอตอสาธารณชน) งานใดก็ตามที่ท้ังหมดหรือบางสวนของงานนั้น 
ประกอบดวย หรือดัดแปลงมาจากโปรแกรม หรือบางสวนของโปรแกรม คุณจะตองอนุญาตตองาน
โดยรวมทั้งหมดแกบุคคลทั้งหลายโดยไมคิดมูลคา โดยอาศัยขอความตามสัญญานี้ 
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c) ในกรณีท่ีโปรแกรมท่ีดัดแปลงแลวมีการทํางานตามปรกติดวยการรับคําสั่งเชิงโตตอบในขณะท่ีรัน คุณ
ตองทําใหโปรแกรมน้ัน เม่ือนํามาเริ่มตนรันใชงานในเชิงโตตอบดังกลาวตามปกติแลว โปรแกรมนั้นจะ
พิมพหรือแสดงใหเห็นประกาศอันประกอบดวย ๏ คําบอกกลาวลิขสิทธ์ิอยางเหมาะสมและ  ๏ คําบอก
กลาววาไมมีการรับประกัน (หรือมิฉะนั้นก็บอกวาคุณเองเปนผูใหการรับประกัน) และ  ๏ บอกวาผูใช
สามารถเผยแพรโปรแกรมนั้นตอไปภายใตเงื่อนไขตามสัญญาน้ี  และ  ๏ บอกวิธีท่ีผูใชจะสามารถ
อานสําเนาของสัญญาน้ี (ขอยกเวน: ในกรณีท่ีแมตัวโปรแกรมเองจะทํางานในเชิงโตตอบ แตตามปกติ
แลวจะไมมีการแสดงประกาศในลักษณะดังกลาวอยูกอนแลว เชนนั้นงานท่ีมีพื้นฐานจากโปรแกรมไม
จําเปนตองแสดงประกาศใดๆ) 

เกณฑเหลานี้ใชบังคับตองานดัดแปลงโดยรวมท้ังหมด ในกรณีของสวนท่ีจําแนกออกมาไดสวนใดอันมิได
ดัดแปลงมาจากโปรแกรม และสามารถถือไดวาเปนงานอิสระตางหากออกไปดวยเหตุอันสมควร เชนนั้นสัญญาและ
เงื่อนไขของสัญญานี้จะไมมีผลบังคับใชตอสวนดังกลาว เม่ือคุณเผยแพรสวนน้ันเปนงานตางหากออกไป แตเม่ือ
คุณเผยแพรสวนเดียวกันนั้นเปนสวนประกอบของงานรวมอันเปนงานท่ีมีพ้ืนฐานจากโปรแกรม การเผยแพรงาน
รวมดังกลาวจะตองกระทําโดยอาศัยขอความตามสัญญานี้ โดยท่ีสิทธิสําหรับบุคคลทั้งหลายจะขยายขอบเขต
ครอบคลุมไปตลอดงานโดยรวมทั้งหมด ตลอดไปจนถึงแตละสวนประกอบทุก ๆ สวนไมวาใครจะเปนผูเขียนสวน
น้ัน 

ดวยเหตุขางตน ขอนี้มิไดประสงคจะเรียกรองหรือโตแยงสิทธิของคุณในงานท่ีคุณสรางสรรคขึ้นมาเอง
ท้ังหมด หากแตประสงคท่ีจะใชลิขสิทธิ์เพ่ือควบคุมการเผยแพรงานดัดแปลงหรืองานรวบรวมอันเปนงานท่ีมี
พ้ืนฐานจากโปรแกรม 

นอกจากนี้ การเพียงแตนํางานอื่นท่ีไมไดเปนงานท่ีมีพ้ืนฐานจากโปรแกรมมาอยูรวมกับโปรแกรม (หรือ
งานท่ีมีพ้ืนฐานจากโปรแกรม) ในหนวยความจําสํารองหรือสื่อบันทึกเพื่อการเผยแพรเดียวกันมิไดเปนเหตุใหงาน
ดังกลาวตกอยูภายใตขอบเขตของสัญญานี้ 

3. คุณสามารถทําซ้ําและเผยแพรโปรแกรม (หรืองานท่ีมีพื้นฐานจากโปรแกรมตามขอ 2) ในรูปแบบ 
object code หรือ executable โดยอาศัยขอความตามขอ 1 และ 2 ขางตน โดยมีขอแมวาคุณจะตองดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่งตอไปน้ีอีกดวย: 

a) มอบ source code อยางครบถวนของโปรแกรมดังกลาวในรูปแบบท่ีคอมพิวเตอรอานไดไปพรอมกับ
โปรแกรมน้ัน โดยท่ี source code ดังกลาวจะตองเผยแพรโดยอาศัยขอความตามขอ 1 และ 2 ขางตน 
ดวยสื่อบันทึกท่ีใชกันเปนกิจวัตรในการแลกเปลี่ยนซอฟตแวร หรือ  

b) แนบขอเสนอเปนลายลักษณอักษรอันมีผลอยางนอยสามปวาจะมอบสําเนาอยางครบถวนของ source 
code ของโปรแกรมดังกลาวในรูปแบบท่ีคอมพิวเตอรอาน ไดแกบุคคลทั้งหลาย โดยคิดราคาไมมาก
ไปกวาตนทุนในทางกายภาพของคุณในการดําเนินการเผยแพร source code โดยท่ี source code 
ดังกลาวจะตองเผยแพรโดยอาศัยขอความตามขอ 1 และ 2 ขางตน ดวยสื่อบันทึกท่ีใชกันเปนกิจวัตร
ในการแลกเปลี่ยนซอฟตแวร หรือ  

c) แนบขอมูลท่ีคุณไดรับถึงขอเสนอในการเผยแพร source code ของโปรแกรมดังกลาว. (ทางเลือกน้ี
ใชไดเฉพาะกรณีการเผยแพรท่ีไมเปนการคา อีกท้ังคุณก็ไดรับโปรแกรมในรูปแบบ object code หรือ 
executable ดวยขอเสนอเชนวาอยางถูกตองตามขอยอย b ขางตน) 
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คําวา source code ของงานหน่ึงงานใดหมายถึงงานนั้นในรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับการทําการ
ดัดแปลง สําหรับงานในรูปแบบ executable คําวา source code อยางครบถวนหมายถึง source code ท้ังหมดของ
ทุก module ในงานนั้น รวมถึง interface definition file ใดๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมถึง script ท่ีใชในการควบคุมการ
คอมไพล และการติดตั้ง executable นั้น. อยางไรก็ตาม ในฐานะขอยกเวนพิเศษ source code ท่ีเผยแพรไม
จําเปนตองรวมไปถึงสิ่งใดก็ตาม (ไมวาจะอยูในรูปแบบ source code หรือ binary) ท่ีปกติจะไดรับมาพรอมกับ
สวนประกอบหลัก (compiler, kernel และอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน) ของระบบปฏิบัติการที่ใชรัน executable นั้น 
เวนแตวาสวนประกอบนั้นจะประกอบไปเปนสวนหนึ่งใน executable ดังกลาวเอง 

ในกรณีท่ีการเผยแพร executable หรือ object code กระทําโดยการเสนอใหสามารถเขาถึงสําเนาของ
โปรแกรมจากตําแหนงท่ีระบุ การเสนอท่ีเสมอภาคกันใหสามารถเขาถึงสําเนาของ source code จากที่เดียวกันถือ
ไดวาเปนการเผยแพร source code แลว ถึงแมวาบุคคลอื่นจะไมมีเหตุจําเปนอันใดท่ีจะตองรับ source code ไป
ดวยพรอมกับ object code 

4. คุณไมสามารถทําซ้ํา ดัดแปลง ใหชวงสัญญา หรือเผยแพรโปรแกรม เวนแตจะปฏิบัติตามท่ีได
กําหนดไวโดยชัดแจงในสัญญานี้. ความพยายามอื่นใดท่ีจะทําซ้ํา ดัดแปลง ใหชวงสัญญา หรือเผยแพรโปรแกรม
ถือเปนโมฆะ และจะเปนการยุติสิทธิของคุณตามสัญญาน้ีโดยอัตโนมัติ อยางไรก็ตาม บุคคลท่ีไดรับสําเนาหรือสิทธิ
จากคุณตามสัญญานี้ จะไมถูกยกเลิกสัญญาตราบใดท่ีบุคคลน้ันยังคงปฏิบัติตามสัญญาอยางเครงครัด 

5. คุณไมจําเปนตองยอมรับสัญญานี้ เน่ืองจากคุณไมไดลงนาม แตอยางไรก็ตาม ไมมีอะไรนอกจากนี้ท่ี
อนุญาตใหคุณดัดแปลงหรือเผยแพรโปรแกรมหรืองานดัดแปลงจากโปรแกรม การกระทําดังกลาวตองหามตาม
กฎหมายถาหากคุณไมยอมรับสัญญาน้ี  ดังน้ัน โดยการดัดแปลงหรือเผยแพรโปรแกรม (หรืองานท่ีมีพื้นฐานจาก
โปรแกรม) คุณไดแสดงใหเห็นแลวถึงการยอมรับสัญญานี้ รวมท้ังขอกําหนดและเงื่อนไขท้ังหมดในการทําซ้ํา 
เผยแพร หรือดัดแปลงโปรแกรม หรืองานท่ีมีพ้ืนฐานจากโปรแกรม เพ่ือท่ีจะกระทําเชนน้ัน 

6. ในแตละคร้ังท่ีคุณเผยแพรโปรแกรม (หรืองานท่ีมีพ้ืนฐานจากโปรแกรม) ตอไป ผูรับจะไดรับอนุญาต
โดยอัตโนมัติจากเจาของสิทธิใหสามารถที่จะทําซ้ํา เผยแพร หรือดัดแปลงโปรแกรม ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไข
ของสัญญานี้ คุณไมสามารถวางขอจํากัดเพิ่มเติมตอการใชสิทธิของผูรับท่ีไดมอบไปตามนี้ คุณไมตองรับผิดชอบ
ภาระในการบังคับการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น 

7. ในกรณีท่ีมีเงื่อนไขอันเนื่องมาจากการพิพากษาของศาลหรือขอกลาวหาในการละเมิดสิทธิบัตรหรือ
จากเหตุผลอื่นใด (โดยไมจํากัดเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับสิทธิบัตร) มาบังคับตอคุณ (ไมวาจะโดยคําสั่งของศาล 
ขอตกลงหรือขอตกลงในทางตรงกันขาม) ในลักษณะท่ีขัดตอเงื่อนไขของสัญญานี้ เงื่อนไขเชนนั้นไมสามารถยกเวน
คุณออกจากเงื่อนไขของสัญญานี้ ถาหากคุณไมสามารถดําเนินการเผยแพรเพ่ือท่ีจะปฏิบัติตามภาระของคุณใน
สัญญาน้ี และภาระผูกพันท่ีเกี่ยวของอ่ืนใดพรอมไปดวยกัน ผลก็คือคุณจะเผยแพรโปรแกรมไมไดโดยเด็ดขาด 
ตัวอยางเชน หากมีสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิตามสิทธิบัตรฉบับใดฉบับหนึ่งไมเปดโอกาสใหบุคคลทั้งหมดท่ีไดรับ
สําเนาของโปรแกรมจากคุณ ไมวาจะโดยตรงหรือโดยออม แจกจายโปรแกรมตอไปไดโดยไมคิดคาธรรมเนียม 
เชนนั้นแลวหนทางเดียวท่ีคุณจะปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นและสัญญานี้ไปไดพรอมกัน คือคุณจะตองงดเวนจากการ
เผยแพรโปรแกรมอยางสิ้นเชิง 

หากมีสวนใดของขอน้ีกลายเปนโมฆะหรือไมมีผลบังคับภายใตพฤติการณเฉพาะกรณีใด สัญญาประสงค
ใหใชสวนท่ีเหลืออยูของขอน้ีบังคับในกรณีเชนนั้น และใหใชขอน้ีโดยรวมท้ังหมดบังคับในพฤติการณอ่ืนๆ 
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จุดประสงคของขอนี้มิไดเปนการชักชวนใหคุณละเมิดการอางสิทธิในสิทธิบัตรหรือทรัพยสิทธิใดๆ หรือ
โตแยงความถูกตองตามกฎหมายในการอางสิทธิเชนนั้น จุดประสงคเพียงประการเดียวของขอน้ี คือการปกปอง
บูรณภาพของระบบเผยแพรซอฟตแวรเสรี ซึ่งดําเนินโดยการปฏิบัติตาม public license ผูคนมากมายไดเอื้อเฟอ
ผลงานสนับสนุนเขาสูสารพันของซอฟตแวรท่ีเผยแพรผานระบบดังกลาว โดยอาศัยความไววางใจวาระบบจะทํางาน
อยางเปนธรรม ท้ังหมดนี้ขึ้นอยูกับผูเขียน/ผูสนับสนุนท่ีจะตัดสินใจวาเขาหรือเธอสมัครใจจะเผยแพรซอฟตแวรผาน
ระบบอื่นมากกวาหรือไม โดยท่ีทางฝายผูรับไมวาจะเปนใครก็ไมสามารถจํากัดการตัดสินใจน้ันไดเลย 

ขอนี้มีเจตนาท่ีจะสรางความกระจางแกสิ่งท่ีเช่ือวาจะเปนผลจากสวนท่ีเหลือของสัญญา 
8. ในกรณีท่ีมีการควบคุมการเผยแพรและ/หรือการใชโปรแกรมในประเทศใดประเทศหนึ่ง ไมวาจะโดย

สิทธิบัตร หรือโดยลิขสิทธ์ิในการตอประสานกับผูใช เจาของลิขสิทธิ์ตนฉบับซ่ึงเปนผูออกโปรแกรมภายใตสัญญาน้ี
สามารถเพิ่มขอจํากัดในการเผยแพรตามแตพื้นท่ีทางภูมิศาสตรอยางชัดแจงใหขีดวงประเทศเหลานั้นออกไป เพ่ือ
ท่ีวาการเผยแพรจะอนุญาตใหกระทําไดแตเฉพาะภายในหรือระหวางประเทศที่ไมไดตัดออกดวยเหตุดังกลาว ใน
กรณีเชนนี้ สัญญานี้จะหมายรวมไปถึงขอจํากัดดังกลาวเสมือนกับวาไดเขียนขอจํากัดนั้นไวในเนื้อหาของสัญญา 

9. Free Software Foundation สามารถออก General Public License เวอรชันปรับปรุงและ/หรือ
เวอรชันใหมไดเปนคร้ังคราว สัญญาเวอรชันใหมเชนวาจะยังคงสาระสําคัญในทํานองเดียวกันกับเวอรชันปจจุบัน แต
อาจจะแตกตางออกไปในรายละเอียดเพื่อจัดการกับปญหาหรือภาระท่ีเกิดขึ้นใหม 

สัญญาแตละเวอรชันจะมีเลขเวอรชันท่ีหมายใหแตกตางกันออกไป หากโปรแกรมระบุหมายเลขเวอรชัน
ของสัญญาท่ีใชกับโปรแกรมพรอมท้ัง "เวอรชันตอๆ ไป" คุณจะมีทางเลือกท่ีจะปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไข
ของสัญญาไมวาเวอรชันนั้นหรือเวอรชันตอๆ ไปท่ีออกโดย Free Software Foundation หากโปรแกรมมิไดระบุ
หมายเลขเวอรชันของสัญญา คุณสามารถเลือกสัญญาเวอรชันไหนก็ไดท่ีออกโดย Free Software Foundation 

10. หากคุณประสงคจะนําสวนประกอบของโปรแกรมไปรวมอยูในซอฟตแวรเสรีโปรแกรมอื่นท่ีมีเงื่อนไข
ในการเผยแพรท่ีแตกตางออกไป คุณจะตองเขียนขออนุญาตจากผูสรางสรรคเปนลายลักษณอักษร ในกรณีของ
ซอฟตแวรท่ีเปนลิขสิทธิ์ของ Free Software Foundation ก็ใหคุณเขียนไปถึง Free Software Foundation 
เนื่องจากบางครั้งเราก็มีการผอนปรนบางสําหรับกรณีเชนนี้ ทิศทางในการตัดสินใจของเราจะขึ้นอยูกับเปาหมาย
สองประการ คือเพ่ือดํารงรักษาความเสรีในงานทั้งหมดท่ีดัดแปลงจากซอฟตแวรเสรีของเรา และในภาพกวาง คือ
เพ่ือสงเสริมการแบงปนและการนํากลับมาใชใหมของซอฟตแวร 

ไมมีการรับประกัน 
11. เน่ืองจากโปรแกรมไดรับการอนุญาตใหใชไดโดยไมคิดมูลคา เหตุนี้จึงไมมีการรับประกันใดๆ ตอ

โปรแกรม ไปจนถึงขอบเขตเทาท่ีกฎหมายท่ีเกี่ยวของจะอํานวย เจาของลิขสิทธิ์และ/หรือบุคคลอื่นสงมอบ
โปรแกรม "ตามลักษณะปจจุบัน" โดยปราศจากการรับประกันในลักษณะใดๆ ไมวาโดยแจงชัดหรือโดยปริยาย 
รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการรับประกันโดยปริยายถึงความเหมาะสมในการวางตลาด หรือความเหมาะสมใน
วัตถุประสงคโดยเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง ท้ังนี้เวนแตจะไดระบุเอาไวเปนอยางอ่ืนเปนลายลักษณอักษร คุณเปน
ผูรับความเสี่ยงท้ังหมดในเร่ืองคุณภาพหรือประสิทธิภาพของโปรแกรม หากปรากฏความจริงวาโปรแกรมชํารุด
บกพรอง คุณจะเปนผูรับภาระตนทุนในการบํารุงรักษา ซอมแซม หรือแกไขเทาท่ีจําเปนท้ังหมด 
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12. ไมมีกรณีใดๆ เวนแตท่ีบังคับโดยกฎหมายที่เกี่ยวของหรือท่ีตกลงกันไวเปนลายลักษณอักษร ท่ี
เจาของลิขสิทธ์ิหรือบุคคลอื่นใดผูซึ่งดัดแปลงและ/หรือเผยแพรโปรแกรมตอไปตามท่ีไดอนุญาตไวขางตน จะตอง
รับชดใชความเสียหายท้ังหลายตอคุณ รวมถึงความเสียหายโดยทั่วไป โดยเฉพาะ โดยบังเอิญ หรือโดยเนื่องมาแต
เหตุ อันเปนผลมาจากการใชหรือความไมสามารถในการใชโปรแกรม (รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการสูญเสียของ
ขอมูล หรือการท่ีขอมูลถูกทําใหผิดพลาด หรือความเสียหายอันคุณหรือบุคคลอื่นไดรับ หรือความลมเหลวของ
โปรแกรมในการทํางานรวมกับโปรแกรมอื่น) ถึงแมวาเจาของลิขสิทธ์ิหรือบุคคลอื่นดังกลาวขางตนจะไดรับการแจง
เตือนถึงความเปนไปไดของความเสียหายเชนวาแลวก็ตาม 

จบขอกําหนดและเงื่อนไข 

®–„™È¢ÈÕ —≠≠“π’È°—∫‚ª√·°√¡„À¡Ë¢Õß§ÿ≥‰¥ÈÕ¬Ë“ß‰√ 
หากคุณพัฒนาโปรแกรมใหมขึ้นมาโปรแกรมหนึ่ง และคุณตองการใหโปรแกรมนั้นเปนประโยชนตอ

สาธารณชนมากที่สุดเทาท่ีจะเปนไปได วิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีคุณจะบรรลุความตองการนี้ได คือทําใหโปรแกรมนั้นเปน
ซอฟตแวรเสรีซ่ึงทุกๆ คนสามารถจําหนายจายแจกและดัดแปลงแกไขไดตามขอกําหนดในสัญญานี้ 

วิธีการคือติดคําบอกกลาวขางลางน้ีไปกับโปรแกรมนั้น ทางที่ปลอดภัยท่ีสุด คือใสคําบอกกลาวนี้ไวใน
ตอนตนของแตละ source file เพ่ือเปนการแสดงถึงความปราศจากการรับประกันอยางไดผลท่ีสุด และแตละไฟล
ควรจะมีขอความ "copyright" อยางนอยหน่ึงบรรทัดพรอมท้ังบงช้ีวาจะหาคําบอกกลาวลิขสิทธ์ิอยางเต็มรูปแบบได
ท่ีไหน 

one line to give the program's name and an idea of what it does.Copyright (C) 19yy name of author 

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General 
Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) 
any later version. 

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without 
even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU 
General Public License for more details. 

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write 
to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307, USA. 

จากนั้นตามดวยขอมูลเพ่ือการติดตอถึงคุณทาง email และจดหมาย 
ในกรณีท่ีโปรแกรมทํางานเชิงโตตอบ ทําใหโปรแกรมแสดงคําบอกกลาวแบบขางนี้เม่ือเร่ิมตนทํางานใน

ภาวะเชิงโตตอบ 

Gnomovision version 69, Copyright (C) 19yy name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO 
WARRANTY; for details type `show w'.  This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain 
conditions; type 'show c' for details. 
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คําสั่งสมมติ 'show w' และ 'show c' ควรจะแสดงสวนท่ีเกี่ยวของใน General Public License ตามความ
เหมาะสม. คําสั่งท่ีคุณใชจริงๆ อาจจะเปนช่ืออ่ืนท่ีไมใช 'show w' และ 'show c' หรือบางทีอาจจะเปนการคลิกเมาส
หรือหัวขอในเมนู ตามแตท่ีเหมาะสมกับโปรแกรมของคุณ 

นอกจากนี้ ถาเขาขายและจําเปน คุณควรจะใหนายจาง (ถาคุณทํางานเปนโปรแกรมเมอร) หรือโรงเรียน
ของคุณลงนามใน "copyright disclaimer" สําหรับโปรแกรมคุณ โดยอาจจะดูจากตัวอยางขางลางนี้ และแกช่ือตาม
กรณีของคุณ 

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes 
at compilers) written by James Hacker. 

signature of Ty Coon, 1 April 1989 Ty Coon, President of Vice 

General Public License ไมเปดโอกาสใหนําโปรแกรมของคุณเขาไปใชใน proprietary software.ในกรณี
ท่ีโปรแกรมของคุณเปน subroutine library คุณอาจจะเห็นวาการเปดโอกาสให link โปรแกรมเชนนั้นกับ library 
ของคุณนาจะเกิดประโยชนมากขึ้น ถาหากคุณตองการทําเชนน้ันก็ใหใช GNU Library General Public License 
แทนที่จะใชสัญญาน้ี 

GPL µÈπ©∫—∫¿“…“Õ—ß°ƒ… 
คัดลอกจาก http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html (สําเนาอยูท่ี http://linux.thai.net/gpl-eng.html) 

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 
Version 2, June 1991 

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 
675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA 

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies 
of this license document, but changing it is not allowed. 

Preamble 

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it.  By 
contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free 
software--to make sure the software is free for all its users.  This General Public License applies to most of the 
Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it.  (Some other 
Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.)  You can 
apply it to your programs, too. 

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price.  Our General Public Licenses are 
designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service 
if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use 
pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things. 
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To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask 
you to surrender the rights.  These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of 
the software, or if you modify it. 

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the 
recipients all the rights that you have.  You must make sure that they, too, receive or can get the source code.  
And you must show them these terms so they know their rights. 

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which 
gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software. 

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there 
is no warranty for this free software.  If the software is modified by someone else and passed on, we want its 
recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect 
on the original authors' reputations. 

Finally, any free program is threatened constantly by software patents.  We wish to avoid the danger that 
redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary.  
To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at 
all. 

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. 

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION 

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright 
holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License.  The "Program", below, refers 
to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative 
work under copyright law:  that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with 
modifications and/or translated into another language.  (Hereinafter, translation is included without limitation in the 
term "modification".)  Each licensee is addressed as "you". 

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are 
outside its scope.  The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered 
only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the 
Program).  Whether that is true depends on what the Program does. 

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any 
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice 
and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any 
warranty;  and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. 

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer 
warranty protection in exchange for a fee. 
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2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based 
on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided 
that you also meet all of these conditions: 

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files 
and the date of any change. 

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is 
derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third 
parties under the terms of this License. 

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, 
when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an 
announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty 
(or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under 
these conditions, and telling the user how to view a copy of this License.  (Exception: if the 
Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based 
on the Program is not required to print an announcement.) 

These requirements apply to the modified work as a whole.  If identifiable sections of that work are not 
derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, 
then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works.  But 
when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution 
of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire 
whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. 

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by 
you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on 
the Program. 

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work 
based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the 
scope of this License. 

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or 
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following: 

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be 
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for 
software interchange; or, 

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a 
charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-
readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 
and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, 
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c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source 
code.  (This alternative is allowed only for noncom–mercial distribution and only if you received 
the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b 
above.) 

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it.  For an 
executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated 
interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable.  However, 
as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either 
source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which 
the executable runs, unless that component itself accompanies the executable. 

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, 
then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source 
code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code. 

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under 
this License.  Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will 
automatically terminate your rights under this License.  However, parties who have received copies, or rights, from 
you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance. 

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it.  However, nothing else 
grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works.  These actions are prohibited by 
law if you do not accept this License.  Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on 
the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, 
distributing or modifying the Program or works based on it. 

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient 
automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to 
these terms and conditions.  You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights 
granted herein.  You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License. 

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason 
(not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that 
contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License.  If you cannot 
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, 
then as a consequence you may not distribute the Program at all.  For example, if a patent license would not 
permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, 
then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the 
Program. 

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the 
balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. 
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It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or 
to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free 
software distribution system, which is implemented by public license practices.  Many people have made generous 
contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of 
that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other 
system and a licensee cannot impose that choice. 

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this 
License. 

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by 
copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an 
explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or 
among countries not thus excluded.  In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body 
of this License. 

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public 
License from time to time.  Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail 
to address new problems or concerns. 

Each version is given a distinguishing version number.  If the Program specifies a version number of this 
License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either 
of that version or of any later version published by the Free Software Foundation.  If the Program does not specify 
a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation. 

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions 
are different, write to the author to ask for permission.  For software which is copyrighted by the Free Software 
Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this.  Our decision will be 
guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the 
sharing and reuse of software generally. 

NO WARRANTY 

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR 
THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.  EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED 
IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" 
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  
THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PER–FORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU.  SHOULD 
THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR 
OR CORRECTION. 

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL 
ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE 
PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, 
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE 
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THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED 
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO 
OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 

END OF TERMS AND CONDITIONS 

How to Apply These Terms to Your New Programs 
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best 

way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms. 

To do so, attach the following notices to the program.  It is safest to attach them to the start of each 
source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" 
line and a pointer to where the full notice is found. 

Copyright (C) 19yy   

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General 
Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) 
any later version. 

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without 
even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU 
General Public License for more details. 

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write 
to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA. 

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. 

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode: 

Gnomovision version 69, Copyright (C) 19yy name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO 
WARRANTY; for details type 'show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain 
conditions; type 'show c' for details. 

The hypothetical commands 'show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General 
Public License.  Of course, the commands you use may be called something other than 'show w' and 'show c'; 
they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.  You should also get your employer 
(if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary.  
Here is a sample; alter the names: 

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at 
compilers) written by James Hacker. 

, 1 April 1989 
Ty Coon, President of Vice 
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This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs.  If 
your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with 
the library.  If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License. 

4. General BSD License 
BSD License เปนการกําหนดลิขสิทธ์ิอีกแบบหนึ่ง ท่ีเปนท่ีนิยมใชกันในวงการซอฟตแวร Open Source 

พอสมควร ตนกําเนิดจากคือ ซอฟตแวร BSD Unix ท่ีพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเบิรกเลย แคลิฟอรเนีย เนื้อหาจะมี
ความเครงครัดนอยกวา GPL โดยไมมีลักษณะเปน Copyleft เหมือน GPL เปดโอกาสใหผูใชนําซอฟตแวรไปใชได
อยางอิสระกวา ลิขสิทธ์ิแบบ BSD มีการแตกแยกออกไปอีกหลายแบบ เชน Xfree86 License  ในกรณีนี้ ขอยก 
ตัวอยาง BSD License แบบทั่วๆ ไป 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided 
that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer.  

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and 
the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.  

3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software 
without specific prior written permission.  

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE 
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY 
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE 
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

5. XFree86 License 
(ตนฉบับท่ี http://www.xfree86.org/3.3.2/COPYRIGHT1.html ) 

XFree86 code without an explicit copyright is covered by the following copyright: 
Copyright (C) 1994-1998 The XFree86 Project, Inc. All Rights Reserved. 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and 
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without 
limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, 
and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: 
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The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial 
portions of the Software. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR 
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE AND NONIN–FRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL THE XFREE86 PROJECT BE 
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT 
OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR 
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 

Except as contained in this notice, the name of the XFree86 Project shall not be used in advertising or 
otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the 
XFree86 Project. 

6. ∑’¡ß“π 
หนังสือเลมนี้แตงขึ้นโดยผูเขียน 8 ทาน ซึ่งประกอบดวยนักวิจัยจากหองปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ และไดรับเกียรติจาก ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผูอํานวยการ
ศูนยฯ กลาวนําในภาคที่ 1 (คํานิยม) และยังไดถายทอดประสบการณในดานการจัดซื้ออุปกรณเครือขายฯ ลงใน
ภาคท่ี 11 (คําแนะนําในการจัดซื้ออุปกรณเครือขาย) ดวย ขอขอบคุณมา ณ ท่ีนี้   

รายชื่อผูเขียนสามารถแสดงไดดังนี้   

ภาคท่ี 1  คํานิยม  ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 

ภาคท่ี 2  บทนํา  ภัทระ เกียรติเสวี 

ภาคท่ี 3  เทคโนโลยีเครือขายอินเทอรเน็ต 
บทท่ี 1  เทคโนโลยีเครือขายเบ้ืองตน  ไพศาล  เกียรติธนานันท, ภัทระ  เกียรติเสวี 
บทท่ี 2  DNS  อังคณา  อังคลักขณา, ภัทระ  เกียรติเสวี   
บทท่ี 3  สถาปตยกรรม Client/Server  ภัทระ  เกียรติเสวี   

 ภาคท่ี 4  Linux เบ้ืองตน  ภัทระ  เกียรติเสวี   
บทท่ี 4  ระบบปฏิบัติการแบบ Unix  
บทท่ี 5  ระบบปฏิบัติการ Linux  
บทท่ี 6  ความเปนมาของ Linux   
บทท่ี 7  จุดเดนของ Linux   
บทท่ี 8  คุณสมบัติของ Linux   
บทท่ี 9  ความตองการดานฮารดแวร   
บทท่ี 10 การติดตั้ง Linux   
บทท่ี 11 การใชงาน Linux เบ้ืองตน   
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ภาคท่ี 5  Linux-SIS  ภัทระ  เกียรติเสวี   
บทท่ี 12  แนะนํา Linux-SIS   
บทท่ี 13  การติดตั้ง Linux-SIS เวอรชัน 3.0  
บทท่ี 14  การใชงาน Linux-SIS เบ้ืองตน   
บทท่ี 15  การเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบผูใช (หมุนโมเด็ม) โดยใช Linux-SIS 
บทท่ี 16  การเชื่อมตอ Linux-SIS เขากับเครือขายภายในของโรงเรียนกรณีเช่ือมตออินเทอรเน็ตแบบ

โหนด 
บทท่ี 17  การดูแลรักษาเครื่อง Linux-SIS   
บทท่ี 18  การใช Web Admin Tool   
บทท่ี 19  การอัปโหลดขอมูล Web Page สู Linux-SIS   
บทท่ี 20  โครงสรางทางเทคนิคของ Linux-SIS   

ภาคท่ี 6  การติดตั้งและใชงาน Internet Server   
บทท่ี 21  WWW Server: Apache และ Apache/SSL  ศิริเพ็ญ  วิกัยสุขสกุล, ภัทระ  เกียรติเสวี 
บทท่ี 22  Proxy/Cache Server: Squid  ศิริเพ็ญ  วิกัยสุขสกุล, ภัทระ  เกียรติเสวี 
บทท่ี 23  DNS Server: Bind  ภัทระ  เกียรติเสวี 
บทท่ี 24  SMTP Server: Sendmail  ภัทระ  เกียรติเสวี 
บทท่ี 25  POP/IMAP Server: University of Washington  ภัทระ  เกียรติเสวี 
บทท่ี 26  Mailing List Server: Majordomo  ศิริเพ็ญ  วิกัยสุขสกุล 
บทท่ี 27  RADIUS: Livingston  ทวีศักดิ์  ชัยรัตนายุทธ, ภัทระ เกียรติเสวี 
บทท่ี 28  การใชงานฐานขอมูลดวย MySQL  ศิริเพ็ญ  วิกัยสุขสกุล 
บทท่ี 29  DHCP Server  ภัทระ  เกียรติเสวี 
บทท่ี 30  Server เพ่ิมเติมอื่นๆ : News, File&Print, FTP  ภัทระ  เกียรติเสวี 

 ภาคท่ี 7  ซอฟตแวรชวยงานเพิ่มเติม   
บทท่ี 31  MRTG  ศิริเพ็ญ  วิกัยสุขสกุล   
บทท่ี 32  Webmin  ภัทระ  เกียรติเสวี   
บทท่ี 33  Mirror package  ภัทระ  เกียรติเสวี   
บทท่ี 34  เคร่ืองมือชวยในการวิเคราะหสาเหตุของปญหาทางเครือขาย  อังคณา  อังคลักขณา,  

ภัทระ  เกียรติเสวี 
บทท่ี 35  เคร่ืองมือชวยในการวิเคราะหประสิทธิภาพของเครือขาย  ดร.ศกัดิ์  เสกขุนทด,  

ภัทระ  เกียรติเสวี  
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ภาคท่ี 8  การรักษาความปลอดภัยของเครือขาย   
บทท่ี 36  ความปลอดภัยของระบบเบื้องตน  ภัทระ  เกียรติเสวี   
บทท่ี 37  TCP Wrapper  ภัทระ  เกียรติเสวี   
บทท่ี 38  Firewall: lpfwadm  ภัทระ  เกียรติเสวี   
บทท่ี 39  IP Masquerade  ภัทระ  เกียรติเสวี   
บทท่ี 40  Transparent Proxy  ภัทระ  เกียรติเสวี   
บทท่ี 41  One Time Password (OPIE)  ภัทระ  เกียรติเสวี   
บทท่ี 42  Secure Shell (SSH)  ศิริเพ็ญ  วิกัยสุขสกุล 

ภาคท่ี 9  การสราง Web Page  ราชบดินทร  สุวรรณสันติ   
บทท่ี 43  การสราง Web Page อยางงาย  
บทท่ี 44  ขอแนะนําในการเขียนภาษา HTML 

 ภาคท่ี 10  การใชงาน Linux ในแบบ Desktop  จีรพล  มัทวพันธ 
บทท่ี 45  ระบบ X Window 

ภาคท่ี 11  คําแนะนําในการจัดซื้ออุปกรณเครือขาย  ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล 
บทท่ี 46  ตัวอยางรางขอกําหนดงานจัดซื้อระบบเคเบิล และอุปกรณกระจายสญัญาณเครือขาย

คอมพิวเตอร  
บทท่ี 47  ตัวอยางรางของขอกําหนดงานจัดซื้ออุปกรณ Internet Server   

บรรณาธิการ : นายภัทระ เกียรติเสวี 

∑’¡ß“πæ—≤π“´ÕøµÏ·«√Ï Linux-SIS ‡«Õ√Ï™—π 3.0  
ศุภโชค  จันทรประทิน (peng@nectec.or.th)          LOGO และ Graphics designer 
นรารัตน เรืองชัยจตุพร (nararat@nectec.or.th)      Graphical User Interface of Web Admin Tool   
ศิริเพ็ญ  วิกัยสุขสกุล (phen@nectec.or.th)           Developer   
ทวีศักดิ์  ชัยรัตนายุทธ (pok@nectec.or.th)           Developer   
ภาวี  หลอสุวรรณรัตน (pawee@softhome.net)         Developer   
ภัทระ  เกียรติเสวี  (ott@nectec.or.th)            Developer และ Coordinator 

โปรดอานรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทีมงานไดในไฟล CREDITS ในแผน Linux-SIS 3.0 CD-ROM 


