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“เราจะทาํเร ือ่งยากใหเ้ขา้ใจงา่ยดว้ยสิง่เหลา่น”ี
• บทความเจาะลึกดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

• เว็บบอรดถามตอบปญหา 

• คูมือทางดานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ Hacking 

• หลักสูตรอบรมที่เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงโดยผูเชี่ยวชาญในราคาไมแพง

www.ez-admin.com 
ศนูยอ์บรมสาํหรบัผูต้อ้งการกา้วสูอ่าชพีผูด้แูลระบบ 

เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์โดยเรยีนรูจ้ากการปฏบิตังิานจรงิ 
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เทคโนโลยี 10 Gigabit Ethernet 
 10 Gigabit Ethernet  ( หรือ 10 GE, 10 GbE, 10 GigE ซึ่งเรียกกันหลายชื่อ) เปนมาตรฐานที่เปดขึ้นในป 
2002 บนมาตรฐานของ  IEEE Std 802.3ae-2002 ซึ่งเปนระดับความเร็วสูงสุดของมาตรฐาน Ethernet แตมีการระบุ
เวอรชั่นของ Ethernet โดยจะตองมีอัตราขอมูลเทากับ 10 Gbit/s  

IEEE Std 802.3ae-2002 (หรือมาตรฐาน 10 Gigabit Ethernet  ) มีความแตกตางตางกันจากมาตรฐาน 
Ethernet ทั่วไป โดยฟงกชันที่ใชงานจะมีการทํางานผานทางสายไฟเบอรออพติก และการทํางานในโหมดฟูล-ดูเพล็กซ 

มาตรฐาน 10 Gigabit Ethernet สามารถเพิ่มความสามารถใหกับโปรโตคอล IEEE 802.3ae โดยเพิ่ม
ความเร็วไดถึง 10 Gbps และรองรับการขยายความสามารถของอแพพลิเคชัน ใหทํางานผานการลิงคกันในเครือขาย 
WAN ไดอีกดวย นอกจากแลวนี้ยังไดเพิ่มการทํางานของแบนดวิดธใหทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพตามมาตรฐาน 
802.3 อีกดวย 

10 Gigabit  Ethernet ในโลกธุรกิจ  
 เทคโนโลยี Ethernet ปจจุบันมีการใชงานในระบบเครือขาย และในกิจการตางๆ ก็ไดมีการใชงานทั้งมีการสอน
ในเรื่องของ Ethernet อุปกรณโปรเวส เปนตน เรียกวามีการใชงาน Ethernet กันทุกหนทุกแหง แตละองคืกรก็จะการมุง
ไปใชเทคโนโลยี Ethernet ในอนาคต ซึ่งในระบบเน็ตเวิรกปจจุบันก็ไดมีการเพิ่มขึ้นของขอมูลในระบบเน็ตเวิรก 
โดยเฉพาะผูใหบริการการบริหารเน็ตเวิรกระบบใหญๆ  และความเร็วของระบบเน็ตเวิรืก  การเพิ่มขึ้นของแบนดวิดธ        
10 Gigabit  Ethernet จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วของในแบบไฮสปด  ซึ่งจะเปนการขยายและอัพเกรดเน็ต
เวิรก Ethernet     เชนหากลูกคากําลังใชงานโครงสราง Ethernet ก็จะงายตอการทําเปน 10 Gigabit Ethernet ดวย
เทคโนโลยีใหมจะใชตนทุนต่ํา   ใชโปรเซส โปรโตคอล และเครื่องมือในการจัดการที่พรอมอยูแลวสามารถใชงานไดในการ
จัดกรดครงสรางของบริษัท   และปรับแตงการออกแบบเน็ตเวิรกไมวาจะเปนเชิรฟเวอร สวิตชและการเชื่อมตอเราเตอร 

 10 Gigabit Ethernet เขามาในธุรกิจและอุปกรณของวนเดอร โดยมีการรองรับการทํางานจากนั้นก็จะเริ่มเขา
ไปใชงานบนระบบเอนเทอรไพรซและผูใหบริการเน็ตเวิรกเพื่อใชงานรวมกัน 

แอพพลิเคชันสําหรับ 10 Gigabit Ethernet 

 เวนเดอรและผูใชงานทั่วไปรูดีวา Ethernet นั้นใชตนทุนไมแพง ใชงานไดอยางเหมาะสม และคงไมกลับไปใช
ระบบเกา  10 Gigabit Ethernet กับโครงสรางที่มีเชื่อมตออยางกวางขวางจะเปนการใชงานกับระบบ Server area 

network (SAN) หรือพื้นที่จัดเก็บขอมูลบนเซิรฟเวอร ซึ่งในระบบ Server area network  ประกอบไปดวยเทคโนโลยี 
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Infiniband, Servernet, Myranet, Wulfkit และ Quadrics โดยจะใหแบนดวิดธที่ดี รวมไปถึงประสิทธิภาพการ
ทํางานดานเน็ตเวิรกที่รวดเร็ว การรวมตัวกันของเซิรฟเวอร 10 Gigabit Ethernet จะอนุญาตใหเครื่องเซิรฟเวอรหนึ่ง
เครื่องมีแบนดวิดธที่ทําที่ทํางานหลายๆเซิรฟเวอร วึ่งจํางานแตกตางกันไดโดยเครื่องศูนยกลางจะทําหนาที่บริหารการ
ทํางานของเซิรฟเวอรที่ทํางานรวมกัน หรือดวยเครื่องเซิรฟเวอรที่มีความสามารถทํางาน  ผูจัดการทางดานไอทีคอย
มอนิเตอร  การจัดการและการปรับแตงเชิรฟเวอร แอพพิเคชันจากคอนโซลเดียว  ทั้งหมดที่กลาวมานี้จะชวยประหยัดเวลา
และประหยัดทรัพยากรดานไอที 

10 Gigabit Ethernet ในระบบแลน 

 เทคโนโลยี Ethernet มาพรอมกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม สําหรับการทํางานของระบบแลนโดยจะใหระบบ
ทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ ดวยการใชงาน 10 Gigabit Ethernet จะเปนการเพิ่มการทํางานของเทคโนโลยี Ethernet 

ซึ่งจะสนับสนุนการทํางานทั้งแบบโหมดเดียวแลมัลติโหมด 

 สวนการเชื่อมตอที่สูงกวา 40 กิโลเมตร 10 Gigabit Ethernet จะยอมใหบริษัทที่ทําการบริหารระบบแลน โดย
จะสามารถเลือกตําแหนงของขอมูลสวนกลางและจากเซิรฟเวอรฟารมมากถึง 40 กิดลเมตร นอกจากนี้ยังสนับสนุนการ
เชื่อมตอกับสถานศึกษาภายในชวง 40 กิโลเมตร โดยการทํางานของขอมูลสวนกลาง จําทํางานในแบบสวิตซ-ทูสวิตช
แอพพลิเคชั่น และสวิตช-ทูเวิรฟเวอรแอพพิเคชัน 

 ดวย 10 Gigabit แบ็กโบนภายในบริษัทจะสนับสนุนการทํางานของ   Gigabit Ethernet ดดยสามารถเชื่อม
ตอไปยังเวิรกสเตชันและเดสกทอป เพื่อลดการแออัดของระบบเน็ตเวิรก นอกนอกนี้ยังเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของแบนดื
วิดธแอพพิคชันอีกดวย  ไมวาจะเปน สตรีมม่ิงวีดีโอ รูปภาพเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแอพพิเคชันสวนกลาง และกราฟก
ในระดับไฮนเอ็น  ในอนาคตจะมีแอพพิเคชันที่ใชงานมากมาย  ไมวาจะเปนการใชงานสําหรับการติดตอส่ือสาร การเรียนรู
ทางไกลและการตอบโตดิจิตอลวีดีโอคอนเฟอรเรนตในแบบเรียลไทม และกิจกรรมสนุกๆ อยาง HDTV วีดีโอออนดีมานด
หรือเกมตื่นเตนบนอินเตอรเน็ต                 รูป 10 Gigabit Ethernet ที่ใชในการขยายระบบ LAN 
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10 Gigabit Ethernet ในแบบขนาดใหญและการจัดเก็บแอพพลิเคช่ัน 

Gigabit Ethernet พรอมแลวกับการใชงานสําหรับเน็ตเวิรกขนาดใหญ ดวยอินเทอรเฟช 10 Gigabit 

Ethernet ที่มีการโอนยายและโหมดไฟเบอร รวมไปถึงระบบเน็ตเวิรกและผูใหบริการอินเทอรเน็ต ซึ่งสามารถเชื่อมตอถึง
กันดวยระยะทาง 40 กิโลเมตรหรือมากกวา  และยังเหมาะกับการลิงกหรือเชื่อมตอระหวางเมืองกับเมือง 

 

                                        รูปตัวอยางของ 10 Gigabit Ethernet แบบขนาดใหญที่ใชใน MAN  

10 Gigabit Ethernet ในปจจุบันจะเพิ่มความเร็วใหกับเน็ตเวิรกหลายแบบ ทั้ง Network Attached 

Storage (NAS) และ Storage Area Networks (SAN) พรอมเทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูลที่เปนแบบ Fiber Channel, 

Ultra 160 หรือ 320 SCSI, ATM OC-3, OC-12, OC-192, HIPPI (High-Performance Parallel Interface), 

Gigabit Ethernet เซิรฟเวอรเก็บขอมูล หองสมุดเทป และคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร 

แอพพลิเคชั่นปจจุบันก็เชน การแบ็กอัพและระบบฐานขอมูล บางแอพพลิเคชั่นก็มีการใชงานไปบางแลว เชน 
ธุรกิจทางดานการติดตอ การกูคืนขอมูล รีโมตแบ็กอัพ แหลงเก็บขอมูลและสตรีมม่ิงมีเดีย 

10 Gigabit Ethernet ในเครือขาย Wide Area Network 

 10 Gigabit Ethernet รองรับการทํางานของ ISP และ NSP เพื่อสรางลิงคที่ราคาไมแพง  โดยใชสวิตชและเรา
เตอรตอเขากับ SONET หรือ SDH cloud ดวย WAN PHY ซึ่งจะใหโครงสรางของ WAN สามารถเชื่อมตอเพื่อสงกระจาย
ไปยังแลนระหวางสถานศึกษาหรือ points of presence (POPs) ผานทางเน็ตเวิรก  SONET, SDH และ TDM 
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เดสกทอปแอพพิชัน 

 การทํางานของขอมูลเดสกทอปนั้นแบนดวิดธจะทําหนาที่เพิ่มการโหลดงานใหกับเครื่องเดสกทอป เพื่อใชงานกับ
แอพพิเคชันใหมๆ ตัวอยางเชนการแบ็กอัปแอพพิเคชัน การเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บขอมูล  ทําใหความเสียหาย
ของขอมุลจะลดลงและการแบ็คอัปกจะทําไดมากขึ้นดวยการทํางานในแบบอัตโนมัติ  การแบ็คอัปนั้นสามารถทําไดทุก
เดสกทอปในองคกรโดยผานทงระบบเน็ตเวิรกซึ่งจะทําใหขนาดไฟลเพิ่มขึ้นไมวาจะเปนขอมูลไฟล Microsoft OutLook 

และ พรีเซนเทชัน ที่สรางจาก PowerPoint เปนตน การโอนยายแอพพิเคชันไคลเอนตไปยังเชิรฟเวอรก็จะทํางานผานเว็บ
เบสแอพพิเคชันแทน     นอกจากนี้แอพพิเคชันไอพีวิดีโอที่ใชงานแบนวิดธดวยแอพพิเคชันไอพีวิดีโอกจะเพิ่มการทํางาน
และผลิตภัณฑ เชนการเรียนรู E-learning ที่สามารถทําไดไมยาก การใชขอมูลทางดานเทรนนิ่งสามารถใชงานไดตลอด 
24 ชั่วโมง การใชงานเซลเทรนนิ่ง การรีเฟรชขอมูลที่รวดเร็วเพื่อบริการแสดงขอมูลในองคกร  จะใชการติดตอผานทางไอพี
วีดีโอ เพื่อทํางานและติดตอผานบริษัทที่ตั้งอยูทั่วโลก 

 

การจัดเก็บขอมูลในเน็ตเวิรก 

 เปนการเพิ่มความตองการในการใชงานจัดเก็บขอมุลทางดานงานบริการ แมทเสจจิ้ง อี-คอมเมิรซ การออนไลน
ขอมูลแบบ Rich และขอมูลแคตตาล็อก เราจะใชงาน 10 Gigabit Ethernet เพื่อบริหารเนตเวิรกใหมีการจัดเก็บขอมุลใน
แบบตางๆ   หรือการแบ็คอัปขอมูลของ  ดาตาเซ็นเตอร และการกูขอมูล สําหรับธุรกิจขนาดใหญที่ตองการความปลอดภัย 
และมีความมั่นคง หากตองการการขยายขอมูลสวนกลางเพื่อแชรไปยังการใชงานตามสถานศึกษาหรือตามสถานที่ตางๆ 
ดวยความสามารถของ 10 Gigabit Ethernet  ก็รองรับการทํางานในระดับเอ็นเตอรไพรซดดยเนนการทํางานในระดับ
ความเร็วสูงสุด เพื่อเชื่อมตอไปยังสถานที่ตางๆ โดยระยะทาง 80 กิโลเมตร โดยรองรับการจัดเก็บขอมูลไปยังเซิรฟเวอรและ
จากแหลงเก็บขอมูลไปยังแหลงจัดเก็บอื่นๆ ผานทางแบนดวิดธสูง ความกับความปลอดภัย 

 

สายเคเบิล 10 GBASE-T  

 โครงสรางของสายเคเบิลมีหลายชนิดที่เปนมาตรฐานของ 10 Gb/s  โดยจะเปนสายในมาตรฐานของ ISO/IEC ที่
ไดกําหนดสายไวในรูปแบบตางๆ ในที่นี้จะขอแนะไวทั้งหมด 3 คลาส   คือ 1.แบบสาย U/UTP จะกําหนดความเทากับของ
สายเคเบิลโดยเปนสายแพร 4จุดพรอมหอหุมดวยปลอกดานนอก  2. แบบสาย F/UTP จะออกแบบใหมีการจํากัดสาย
เคเบิลใหมีความสมดุลกันตามชนิดพรอมหุมดวยแผนโลหะบางมีสายแพร  4จุดมีสายแพร 4จุด และมีฟอยดเปนโลหะ
ลอมรอบสายเคเบิล และ 3. แบบสาย S/FTP ออกแบบมาใหใชสายแพรโดยรอบจะถักและหอหุมสายเคเปลไวอีกชั้น        
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สายเคเบิลในแบบตางๆ 

                               

สรุปสงทาย 

 10 Gigabit Ethernet  เปนเทคโนโลยีโดยทางเลือกสําหรับเน็ตเวิรกระดับเอ็นเตอรไพรซเมโทรโปลีแทนและไวร
แอเรีย โดย 10 Gigabit Ethernet จะสนับสนุนระยะทางไดถึง 300 เมตร  แตหากมีการติดตั้งมัลติโหมดแบบใชไฟเบอรก็
ทํางานไดมากกวา 40 กิโลเมตรขึ้นไป ซึ่งก็นาเหมาะกับองคกรที่มีการเชื่อมตอกันในระยะไกลเพื่อจะใชขอมูลไดอยาง
สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เพื่อประโยชนกับผูคนทุกสวนทุกภาค   

ที่มา:  วารสาร Micro computer  ฉบับเดือน ส.ค. 52 โดย TaKaShi 

 

 

 

 

www.ez-admin.com 
สอนใหเ้ขา้ใจ เพือ่ใชง้านจรงิ ไมใ่ชแ่คท่าํตาม 
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