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“เราจะทาํเร ือ่งยากใหเ้ขา้ใจงา่ยดว้ยสิง่เหลา่น”ี
• บทความเจาะลึกด้านระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

• เวบ็บอร์ดถามตอบปัญหา 

• คู่มือทางด้านระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์และ Hacking 

• หลักสูตรอบรมที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏบัิตงิานจริงโดยผู้เช่ียวชาญในราคาไม่แพง

www.ez-admin.com 
ศนูยอ์บรมสาํหรบัผูต้อ้งการกา้วสูอ่าชพีผูด้แูลระบบ 

เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์โดยเรยีนรูจ้ากการปฏบิตังิานจรงิ 
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Diskless ระบบควบคุมเคร่ือง Client โดยไม่มี
ฮาร์ดดิสก ์ท่ีกาํลงัฮิตอยา่งแรง 
 Diskless คืออะไร ก่อนอ่ืนผมอยากแนะนําให้ผู้อา่นได้รู้จกักบัระบบนีก้นัก่อน เพราะตอนนีผ้มคิดวา่ระบบนีกํ้าลงั

เป็นท่ีนิยม (ขอขยายความวา่ “อยา่งแรง”) ด้วยครับ เพราะ Diskless เป็นระบบท่ีทําให้ Admin หรือผู้ดแูล

ระบบสามารถบริหารจดัการเคร่ือง Client ได้ง่ายขึน้ โดยเฉพาะสามารถลดปัญหาในเร่ืองของไวรัสและ

การทํางานซํา้บอ่ยๆ ไปได้เกือบ 90% เลย นอกจากนีย้งัมีข้อดีอ่ืนๆ อีกมาก ซึง่ผมจะแนะนําให้ผู้อา่นได้

รู้จกักนัตอ่ไป ถ้าอยากรู้ก็ตามมาอา่นกนัตอ่ให้จบได้เลยครับ 

Diskless System คือระบบท่ีเคร่ือง Client จะไมมี่ฮาร์ดดิสก์ แตอ่าศยัการบู๊ตเคร่ืองจากการ์ด LAN และไปดงึเอาไฟล์ 

Image ท่ีมีข้อมลูของระบบปฎิบตัิการ เช่น Windows หรือ Linux รวมถงึไฟล์ Image ท่ีเป็นข้อมลูอ่ืนๆ จากเคร่ือง 

Server มาใช้เป็นฮาร์ดดิสก์แทน  
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จุดเด่นจุดด้อยของระบบ Diskless 

จุดเด่น 

1. เคร่ือง Client ไมต้่องมีฮาร์ดดิสก์ช่วยประหยดังบในการซือ้ฮาร์ดดิสก์ 

2. ควบคมุและจดัการได้ง่ายทําไฟล์ Image ต้นฉบบัของเคร่ือง Client เพียงเคร่ืองเดียวก็กระจายไปใช้งานท่ีเคร่ือง 

Client อ่ืนได้อย่างรวดเร็ว ทําให้ประหยดัเวลาและลดความยุง่ยากในการดแูลระบบ 

3. ป้องกนัการเซฟไฟล์และติดตัง้โปรแกรมต้องห้ามหรือละเมิดลขิสิทธ์ิตา่งๆ รวมถงึสามารถป้องกนัไวรัสได้ เพราะ

เม่ือเคร่ือง Client บู๊ตขึน้มาใหม ่ข้อมลูท่ีมีการเซฟหรือติดตัง้เข้ามาใหมจ่ะหายหมด เหมือนการใช้การ์ด Undo 

หรือโปรแกรมย้อนระบบตา่งๆ 

4. หากมีการติดตัง้ระบบท่ีดี เช่น ใช้เคร่ือง Server แท้ ติดตัง้ฮาร์ดแวร์ความเร็วสงู การ์ด LAN ระดบั Gigabit, สาย 

LAN แบบ Cat5e หรือ Cat6 รวมถงึใช้ฮาร์ดดิสก์ท่ีมีบฟัเฟอร์เยอะๆ (ประมาณ 32 MB) และตอ่เป็น Raid0 จะ

ช่วยให้ระบบการทํางานของเครือข่ายรวดเร็วขึน้กวา่การใช้ฮาร์ดดิสก์ เพราะทกุอยา่งจะถกูอา่นจาก Catch File 

จุดด้อย 

1. ระบบทกุอยา่งจะฝากการทํางานไว้ท่ีเคร่ือง Server หากเกิดอะไรขึน้กบัเคร่ือง Server เพียงเคร่ืองเดียว เคร่ือง 

Client ทกุเคร่ืองท่ีอยูใ่นเครือข่ายจะไมส่ามารถทํางานได้ทนัที ดงันัน้เพ่ือความปลอดภยัควรมีเคร่ือง Server 

สํารองไว้อีก 1 เคร่ือง หรือจดัเตรียมอปุกรณ์สํารองไว้สําหรับเปล่ียนให้กบัเคร่ือง Server ได้ทนัทีโดยใช้เวลาไม่

นาน 

2. แม้จะประหยดัการซือ้ฮาร์ดดิสก์มาติดตัง้ให้กบัเคร่ือง Client แตอ่าจต้องไปเปลืองงบให้กบัเคร่ือง Server ท่ี

จําเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์ท่ีมาประกอบคณุภาพสงูและเช่ือถือได้ สามารถเปิดได้ตลอด 24 ชัว่โมง 

องค์ประกอบสําคญัของระบบ Diskless 

ระบบ Diskless ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบสําคญั ซึง่ก่อนจะติดตัง้หรือใช้งานระบบนี ้ควรทําความเข้าใจกบั

องค์ประกอบเหลา่นีก้นัก่อน 

1. เคร่ือง Server  
2. ระบบเครือข่าย Network 

3. เคร่ือง Client 
4. โปรแกรม Diskless และระบบปฎิบตัิการท่ีใช้ 

5. ผู้ติดตัง้ระบบ 
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สเปคของเคร่ือง Server (รองรับเคร่ือง Client ได้ไม่เกนิ 40 เคร่ือง) 

1. ซีพียคูวรมีประสิทธิภาพสงู เพราะต้องรองรับการทํางานของระบบเครือข่ายในระดบั Gigabit แนะนําให้ใช้

ซีพีย ูCore 2 Quad Q9400 ขึน้ไป ถ้าเป็นของ AMD แนะนําให้ใช้ตัง้แต ่Phenom II X4 920  

2. แรมหรือหน่วยความจําขัน้ต่ําต้องเป็น 8 GB เทา่นัน้ 

3. เมนบอร์ดต้องรองรับ LAN On Board ความเร็ว 1 Gb หรือ 1000 Mb และสามารถบู๊ตผา่น LAN ได้ 

4. ฮาร์ดดิสก์ถ้างานทัว่ไปไมมี่โปรแกรมขนาดใหญ่หรือเคร่ือง Client น้อย ไมเ่กิน 10‐15 เคร่ือง สามารถใช้

ฮาร์ดดิสก์ทัว่ไปท่ีมีบฟัเฟอร์ 16‐32 MB ได้ แตถ้่ามีเคร่ือง Client 20‐40 เคร่ืองขึน้ไปควรใช้ฮาร์ดดิสก์ของ 

Server แบบ Enterprise เทา่นัน้เพราะต้องการความเร็วและมีความทนทานสงู แนะนําวา่ควรมี 2 ลกูเพ่ือ

ตอ่ทํา Raid0 เพิ่มประสทิธิภาพการทํางานให้กบัฮาร์ดดิสก์ 

5. การ์ด LAN ควรรองรับความเร็วในระดบั 100/1000 Mb และสามารถบู๊ตผา่น LAN ได้ 

ระบบเครือข่าย Network 

1. ถ้าต้องการประสทิธิภาพของระบบที่ดีและรวดเร็ว อปุกรณ์ท่ีใช้ในการวางระบบควรมีความเร็วในระดบั Gigabit 

เทา่นัน้ แตถ้่ามีงบจํากดัและไมต้่องเน้นความเร็วของระบบมากนกัก็สามารถเลือกใช้ความเร็วของเครือข่ายใน

ระดบั 100 Mb ก็ได้ แตอ่าจมีปัญหาตอนเคร่ือง Client บู๊ตพร้อมกนัหลายๆ เคร่ือง ซึง่จะบู๊ตเข้า Windows ช้า

อยา่งเหน็ได้ชดั วิธีแก้ปัญหาคือคอ่ยๆ ทยอยสัง่บู๊ตทีละเคร่ือง 

2. สาย LAN ควรเลือกใช้ประเภท Cat5e หรือ Cat6 เทา่นัน้ เพราะสาย 2 ประเภทนีร้องรับความเร็วในระดบั 1 Gb 

หรือ 1000 Mb ได้ แตต้่องระวงัสาย Cat5e ของปลอม ควรเลือกซือ้ย่ีห้อท่ีเช่ือถือได้ เช่น Amp หรือ Link ใน

กรณีท่ีมีงบพอและต้องการวางระบบเพื่อรองรับความเร็วของเครือข่าย LAN ในอนาคตควรเลือกสายแบบ Cat6 

เพราะสามารถรองรับความเร็วได้ถงึ 10 Gb ซึง่เป็นความเร็วท่ีใช้กบัระบบเครือข่ายในตา่งประเทศ 

3. Switch เป็นอปุกรณ์สําคญัอีกเช่นกนั เพราะหากสาย LAN และการ์ด LAN รองรับความเร็วระดบั Gb แต ่

Switch ยงัเป็นเพียง 10/100 Mb ก็จะทําให้ระบบทํางานได้ไมเ่ตม็ประสทิธิภาพ แนะนําให้เลือก Switch ท่ีมี

ย่ีห้อเช่ือถือได้ เช่น 3 Com หรือ Linksys ถ้ามีงบสงูกวา่นีก้็สามารถเลือกใช้ย่ีห้อ Cisco ได้ 

4. ระบบระบายความร้อนก็เป็นสิง่สําคญั โดยเฉพาะระบบระบายความร้อนท่ีอปุกรณ์ตา่งๆ ของเคร่ือง Server เช่น 

ซีพีย,ู ฮาร์ดดิสก์ ถ้าให้ดีควรวางเคร่ือง Server ไว้ในห้องแอร์ท่ีมีอณุหภมิูคงท่ี สว่นอปุกรณ์หลกัในระบบ

เครือข่ายท่ีจําเป็นต้องมีระบบระบายความร้อน เช่น Switch และ Router  

เคร่ือง Client 

ในสว่นของเคร่ือง Client อาจไมจํ่าเป็นต้องใช้สเปคเคร่ืองท่ีสงูมาก แตถ้่าต้องการให้ง่ายตอ่จดัการ ควรเลือก

ประกอบเคร่ือง Client ท่ีมีสเปคเดียวกนัจะควบคมุได้ง่ายกวา่ เพราะทําไฟล์ Image เพียงต้นฉบบัเดียวแล้วกระจายไปยงั

เคร่ือง Client อ่ืนได้อยา่งไมมี่ปัญหา 

อยา่งไรก็ตามควรเลือกใช้ซีพียตูัง้แตรุ่่น Core 2 Duo เป็นต้นไป และสว่นของแรมควรมีขนาดไม่ต่ํากวา่ 512 
MB 



 

ติดตามบทความดีๆ และเว็บบอร์ดทีใ่หบ้ริการตอบปัญหาดา้นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไดที้ ่www.ez‐admin.com 

5  www.ez‐admin.com ศูนย์อบรมสําหรบัมือใหม่ทีต่อ้งการกา้วสู่อาชีพผูดู้แลระบบคอมพิวเตอร์แบบครบวงจร 

โปรแกรม Diskless และระบบปฎบิัตกิารทีใ่ช้ 

  ปัจจบุนัโปรแกรม Diskless มีผู้พฒันาอยูห่ลายบริษัทด้วยกนั แตส่ว่นใหญ่จะมาจากประเทศจีน ซึง่อาจทําให้มี

ปัญหาตอ่การใช้งานบ้างเลก็น้อย แตถ้่าใช้บอ่ยๆ ก็จะสามารถจําได้เอง โดยสามารถแบง่ได้ 2 ประเภท คือ แบบท่ีทํางาน

บน Linux และแบบที่ทํางานบน Windows 

  แบบท่ีทํางานบน Linux มีข้อดีคือ ระบบปฎิบตัิการท่ีใช้บนเคร่ือง Server ไมจํ่าเป็นต้องเสียคา่ลิขสทิธ์ิ เพราะ 

Linux เป็น Open Source ท่ีไมเ่ก็บคา่ลขิสทิธ์ิ แตข้่อเสียคือ ไมร่องรับกบัโปรแกรมอื่นๆ เช่น โปรแกรมคิดเงินหรือ

โปรแกรมบญัชีต่างๆ ท่ีมกัจะทํางานบนระบบ Windows เทา่นัน้ ทําให้อาจต้องแยกจากเคร่ือง Server อ่ืนๆ มาทํางาน

เป็นเคร่ือง Server บนระบบ Diskless เพียงอย่างเดียว 

 แบบท่ีทํางานบน Windows มีข้อดีคือ สามารถติดตัง้หรือใช้งานโปรแกรมอื่นๆ ได้ด้วย ทําให้อาจใช้งานเคร่ือง 

Server มากกว่าการเป็นแค ่Diskless Server เทา่นัน้ เช่น อาจเป็นทัง้ Server ท่ีให้บริการ Diskless และเป็นเคร่ือง

คิดเงินหรือเคร่ืองทําระบบบญัชีด้วยก็ได้ แต่มีข้อเสียคือ จะต้องเสียคา่ลขิสทิธ์ิสําหรับใช้งาน Windows สําหรับ 

Windows ท่ีจะนํามาทําเป็น Server บนระบบ Diskless หากมีจํานวนเคร่ืองมากกวา่ 10 เคร่ืองขึน้ไป ควรใช้เป็น 

Windows Server จะดีท่ีสดุ 

  จากการทดสอบโปรแกรม Diskless หลายโปรแกรม จะเหน็วา่เกือบทกุโปรแกรมมกัมากจากโครงสร้างพืน้ฐาน

เดียวกนั บางโปรแกรมก็เอาโค้ดจากโปรแกรมอื่นๆ มาพฒันาต่อ จงึเหน็วา่คําสัง่ตา่งๆ มกัจะเหมือนๆ กนั เพียงแตจ่ะมี

ขัน้ตอนหรือวิธีการทํางานที่ยากง่ายตา่งกนั แต่สว่นใหญ่มกัจะมีความคล้ายคลงึกนั 

ผู้ตดิตั้งระบบ 

 เน่ืองจากระบบ Diskless ทํางานเก่ียวข้องทัง้ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และยงัมีการทํางานที่ต้องอาศยั

ประสทิธิภาพของฮาร์ดแวร์คอ่นข้างมาก ทําให้ผู้ติดตัง้ระบบควรเป็นผู้ เช่ียวชาญทัง้ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะ

ด้านระบบเครือข่าย เน่ืองจากต้องอาศยัความรู้ในด้านระบบเครือข่ายเพื่อใช้ในการเลือกซือ้อปุกรณ์และวางระบบอยา่ง

มาก หากไม่มีความรู้ทางด้านระบบเครือข่าย แม้จะสามารถวางระบบได้ (อาจเพราะใช้การจําหรืออาศยัประสบการณ์ใน

การเป็นลกูน้องมาก่อน) แตห่ากเจอปัญหาท่ีแตกตา่งจากที่เคยพบก็จะไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ หรือไมส่ามารถวิเคราะห์

ปัญหาได้อยา่งถกูต้อง หรือวางระบบไปแล้ว แตร่ะบบไมส่ามารถทํางานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เป็นต้น ทําให้ต้องเสียเวลา

จ้างผู้ติดตัง้ระบบคนอื่นมาแก้งานตอ่ ซึง่อาจทําให้เสียคา่ใช้จ่ายมากกวา่ปกติ 

การบู๊ตผ่าน LAN 

  สิง่สําคญัอีกอย่างหนึง่ของการทําระบบ Diskless ก็คือ เคร่ือง Client ต้องสามารถรองรับการบู๊ตระบบผา่น

เครือข่าย LAN ได้ ซึง่จะสามารถอยา่งนัน้ได้ต้องอาศยัเมนบอร์ดท่ีมีคําสัง่ให้บู๊ตผ่าน LAN หรือถ้าเป็นเมนบอร์ดรุ่นเก่าท่ีไม่

รองรับ ก็จะต้องหาซือ้การ์ด LAN ท่ีมี ROM รองรับการบู๊ตผา่น LAN 
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  โดยสว่นใหญ่จะต้องไปเปิดคําสัง่ Boot On LAN ในเมน ูBios ของเมนบอร์ด ซึง่สว่นใหญ่จะอยูใ่นคําสัง่ 

Chipset หรือไมก่็ Advanced หรือ Onboard Devices Configuration เป็นต้น แล้วหาคําสัง่ท่ีช่ือวา่ LAN Option 

ROM ให้เปิดคําสัง่นีเ้ป็น Enable 

  การบู๊ตผา่น LAN จะทํางานผา่นทางโปรโตคอลที่ช่ือวา่ PXE (Preboot Execution Environment) และร้อง

ขอคา่ TCP/IP Configuration จาก DHCP Server  

การเพิม่ประสิทธิภาพให้กบัระบบ Diskless 

  การเพิ่มประสิทธิภาพให้กบัระบบ Diskless นอกจากจะเลือกใช้อปุกรณ์ท่ีมีความเร็วสงู เช่น ฮาร์ดดิสก์ท่ีมี

บฟัเฟอร์เยอะๆ หรือเลือกใช้ Switch และการ์ด LAN แบบ 1 Gb ผู้วางระบบที่มีความชํานาญก็มกัจะเลือกใช้การทํา Raid 

และการทํา Swap File เข้ามาเพิ่มประสทิธิภาพให้กบัระบบของ Diskless ด้วย 

  RAID 0 คือการเช่ือมตอ่ฮาร์ดดิสก์ตัง้แต ่2 ตวัขึน้ไปมาทํางานร่วมกนั โดยมีการสลบักนัอา่นและเขียนข้อมลูลง

บนฮาร์ดดิสก์แต่ละตวั ซึง่จะ ช่วยเพิ่มประสทิธิภาพในการรับสง่ข้อมลูให้สงูขึน้ ดงันัน้ตามทฤษฏีแล้วการทํา RAID 0 จาก 

ฮาร์ดดิสก์ 2 ตวัจะได้ความเร็วเพิ่มขึน้ถงึ 2 เทา่ และหากมีการทํา RAID 0 จากฮาร์ดดิสก์ 4 ตวั ความเร็วท่ีได้ก็จะเพิ่มขึน้

อีกถงึเกือบ 4 เทา่ การทํา RAID สามารถทําได้ทัง้จากฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  

 การทํา Swap File หรือ Virtual Memory ก็คือการกําหนดพืน้ท่ีบางสว่นของฮาร์ดดิสก์มาทํางานเป็น

หน่วยความจําเสมือน ซึง่เม่ือข้อมลูถกูซีพียเูรียกใช้ ข้อมลูบางสว่นจะทยอยไปเก็บไว้ท่ีแรม จนเม่ือแรมเก็บข้อมลูไม่

เพียงพอ ก็จะมีการนําข้อมลูไปเก็บไว้ท่ีหน่วยความจําเสมือนแทน เพ่ือรอการเรียกข้อมลูจากซีพีย ูทําให้การอา่นและเขียน

ข้อมลูทําได้เร็วขึน้ เพราะไมต้่องไปเรียกข้อมลูจากฮาร์ดดิสก์ ซึง่ทํางานช้ากวา่ 

ประสบการณ์ของผมกบัระบบ Diskless 

  ทกุวนันีร้ะบบ Diskless กําลงัเป็นท่ีนิยมใช้งานกนัตามร้านเกมและอนิเทอร์เน็ตมากขึน้ สาเหตุ

เพราะการวางระบบทําได้งา่ย ไมซ่บัซ้อน และทําให้การจดัการตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัเคร่ือง Client สะดวก

รวดเร็วมากขึน้ ไมต้่องซือ้ฮาร์ดดสิก์หรือการ์ Undo มาใส ่ก็สามารถควบคมุระบบได้ หรือถ้าต้องการย้อน

ระบบให้กลบัมาเหมือนเดมิก็สามารถทําได้ง่ายนิดเดียว เจ้าของร้านเกมหรือร้านอนิเทอร์เน็ตจงึชอบมาก 

เพราะลดปัญหาเร่ืองไวรัสได้มาก และถ้าต้องการอพัเดทแพชท์เกมก็ทําได้ท่ีเคร่ือง Client ต้นฉบบัเพียง

เคร่ืองเดียว สว่นเคร่ืองอ่ืนๆ ก็ให้วิง่มาบู๊ตจากไฟล์ Image ท่ีเคร่ือง Server 

  ระบบ Diskless ตอนนีเ้ร่ิมรู้จกักนัตามร้านเกมในจงัหวดัตา่งๆ มากขึน้ และตอนนีมี้หลาย

โปรแกรมท่ีเร่ิมพฒันาไปมากขึน้เร่ือยๆ ซึง่ในอนาคตตอ่ไปโปรแกรมประเภทนีค้งมีให้ได้ใช้กนัหลากหลาย

และไมจํ่าเป็นท่ีจะต้องใช้เป็นภาษาจีนกนัอีกตอ่ไปครับ สิง่ท่ีอยากจะฝากกบัผู้ ท่ีหนัมาใช้ระบบ Diskless 
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ก็คือ ควรระวงัในเร่ืองของเคร่ือง Server เพราะระบบนีท้กุอยา่งจะถกูฝากไว้ท่ีเคร่ือง Server ทัง้หมด 

อยา่งน้อยควรจะมีเคร่ือง Server สํารองท่ีตดิตัง้ระบบทกุอยา่งเหมือนกบัเคร่ือง Server หลกั เก็บไว้

ตา่งหาก เพ่ือเตรียมนํามาใช้ได้ทนัทีหากเคร่ือง Server หลกัมีปัญหา หรืออยา่งน้อยควรมีอปุกรณ์ของ

เคร่ือง Server สํารองไว้ก็ยงัดีครับ มีปัญหาอะไรเกิดขึน้ก็ถอดเปลีย่นได้ทนัที ระบบในองค์กรหรือท่ีร้าน

ของเราก็จะได้ดําเนินตอ่ไปได้โดยเร็ว 
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