
 

ติดตามบทความดีๆ และเว็บบอร์ดทีใ่หบ้ริการตอบปัญหาดา้นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไดที้ ่www.ez-genius.com 

1 www.ez-admin.com ศนูย์อบรมส าหรับผู้ ต้องการก้าวสูอ่าชีพผู้ดแูลระบบคอมพิวเตอร์ โดยเรียนรู้จากการปฏิบตัิงานจริง 

  

“เราจะท าเรื่องยากให้เข้าใจง่ายด้วยสิ่งเหล่านี้” 

 จัดอบรมเป็นกลุ่มเล็กๆ เพ่ือให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 เน้นเนื้อหาท่ีนําไปใช้งานได้จริง ถ่ายทอดให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย 

 จัดทําคู่มือท่ีอ่านง่าย ทําตามได้ เพื่อให้ผู้เรียนนําไปต่อยอดหลังจากอบรม 

 บริการอบรมซ้ํา เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้ให้เข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้น 

www.ez-admin.com 

ศูนย์อบรมส าหรับผู้ต้องการกา้วสู่อาชพีผู้ดแูลระบบ 
เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง 

บริการเสริมที่นา่สนใจ : บริการตดิตัง้ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ ระบบ WiFi Hotspot ด้วย  MikroTik บริการดแูลระบบ

เครือขา่ย บริการตดิตัง้ระบบ Thin Client หรือ Zero Client คลกิดรูายละเอียดได้ที่ service.ez-admin.com 

http://www.ez-admin.com/
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ท าไม Admin ต้องศึกษา Linux 

 

Linux ถือเป็นระบบปฏิบัติการตัวหนึ่งที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดีมานานพอสมควร แต่ถ้าเทียบ

ความนิยมกับระบบปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft แล้ว ยังถือว่าห่างไกลกันมาก แตส่ถานการณ์ใน

ปัจจุบันอาจไม่ใช่แบบเดิมอีกต่อไป นี่เป็นเหตุผลที่บทความนี้ถึงแนะนําว่าทําไม Admin หรือผู้ดูแลระบบ

เครือข่ายต้องศึกษาหรือทําความรู้จักกับ Linux กันบ้างแล้ว 

โลกที่เปลี่ยนไป 
เป็นที่ทราบดีว่าระบบปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ PC ที่นิยมใช้งานกันมากที่สุด 

เราคงต้องยกให้กับ Windows เนื่องจากเป็นระบบที่ติดตั้งและใช้งานง่าย รวมถึงมีโปรแกรมต่างๆ ให้เลือกใช้

มากมาย หรือเกือบทั้งหมดของโปรแกรมท่ีมีการพัฒนาขึ้นมา ส่วนใหญ่จะรองรับกับ Windows ทั้งหมด แต่นั่น

เป็นเพียงในฝั่งของ PC เท่านั้น 

 ในยุคที่เราสามารถใช้งานโปรแกรมหรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างอิสระ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

(Mobile Devices) ต่างๆ เช่น สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือสมาร์ตทีวี โดยไม่ต้องอาศัยเพียงแค่เครื่อง PC เท่านั้น

ถึงจะใช้งานได้ ทําให้มีผลกระทบต่อความนิยมของ Windows ทีเ่ริ่มลดน้อยลงไป เพราะอุปกรณ์เคลื่อนที่เหล่านี้

ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ระบบปฏิบัติการของ Microsoft เลย รวมถึงอัตราส่วนในการใช้งานอินเทอร์เน็ตจากอุปกรณ์
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เหล่านี้กแ็ซงหน้าเครื่อง PC ไปเรียบร้อยแล้ว ถึงแม้ Microsoft จะพยายามฮึดสู้อยู่บ้างก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถ

เอาชนะ Android หรือ iOS ของทางฝั่ง Google และ Apple ได้เลย 

 ทําให้ปัจจุบันที่เราไม่สามารถห่างเหินจากสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตได้ จึงมีความคุ้นเคยกับระบบ 

ปฏิบัติการของ Linux มากขึ้น แม้จะไม่ใช่ในเชิงลึกก็ตาม เพราะพ้ืนฐานของ Android และ iOS ก็ล้วนมาจาก

ระบบเดียวกันหรือใกล้เคียงก็คือ Linux หรือ Unix นั่นเอง เป็นการทําลายความเชื่อที่ว่า Linux หรือ Unix นั้น

ใช้งานยาก เพราะหากพัฒนากันอย่างจริงจังมีระบบ UI (User Interface) ที่ดีพอ ไม่ว่าจะเป็นระบบอะไร ก็

สามารถทําให้ใช้งานได้ง่ายทั้งนั้น จะเห็นว่าแม้กระทั่งระบบของ Linux โดยตรงไม่ว่าจะเป็น Red Hat, Ubuntu 

หรือ Debian เดี๋ยวนี้ก็มี GUI ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้ว 

 เมื่อหันมามองฝั่ง Server กันบ้าง เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าในฝั่งนี้ Linux ในเวอร์ชั่น (Distribution) ต่างๆ 

ครอบครองตลาดส่วนใหญ่อยู่ ไม่ว่าจะเป็น Red Hat, Debian หรือ Ubuntu Server ก็ตาม และหากมองไปใน

อนาคตข้างหน้าที่อุปกรณ์ IoT (Internet of Thing) ต่างๆ จะเข้ามาเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาใกล้ชิดกับผู้ใช้

มากขึ้น อุปกรณ์เหล่านี้ส่วนใหญ่ก็เลือกใช้ระบบปฏิบัติการของทางฝั่ง Linux เกือบทั้งหมด ดังนั้นหากจะมองว่า

ปัจจุบันในโลกของระบบปฏิบัติการ Windows อาจไม่ได้เป็นทางเลือกหลักอีกต่อไป แต่จะกลายเป็น Linux ที่

เข้ามามีเป็นบทบาทมากขึ้นแทน 

Linux สร้างรายได้และโอกาสได้มากกว่า 
 Linux เป็นระบบปฏิบัติการแบบ Open Source ก็คือระบบเปิด ที่ผู้ใช้ Linux ทุกคนสามารถนําระบบ

นี้ไปดัดแปลงเป็นระบบอ่ืนๆ ที่เป็นของตัวเองได้ โดยเมื่อพัฒนาเสร็จแล้ว ก็สามารถนําไปขายลิขสิทธิ์ให้กับผู้อ่ืน

ใช้งานได้ ไม่จําเป็นที่จะต้องให้ใช้งานฟรีเพียงอย่างเดียว หรืออาจใช้ระบบที่ Linux มีอยู่แล้วไปสร้างรายได้หรือ

อาชีพรับติดตั้งระบบต่างๆ ให้กับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนได้ นี่จึงเป็นข้อดีที่โดดเด่นมากๆ เมื่อนํา Linux ไปใช้

งานแทน Windows ก็คือ เราจะมีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ต่ํามาก เพราะไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับ Microsoft 

แต่เราสามารถคิดค่าลิขสิทธิ์กับลูกค้าที่มาใช้ระบบที่เราพัฒนามาจาก Linux ได้ 

 ตัวอย่างเช่น เมื่อเราศึกษา Linux ในระดับหนึ่งแล้ว ก็สามารถนํา Linux ไปพัฒนาเป็น Router หรือ 

Firewall ที่เป็นระบบของเราเอง เพื่อขายเป็นฮาร์ดแวร์หรือค่าบริการกับลูกค้าได้ หรือถ้าเป็น Admin ประจํา

บริษัท โดยค่าตัวส่วนใหญ่ของ Admin ที่ดูแลระบบ Linux จะมีรายได้ต่อเดือนที่สูงกว่า Admin ฝั่ง Windows 

Server หรือถ้าจะให้ดีไปกว่านั่น ผมแนะนําว่าเราควรต้องศึกษาทั้ง 2 ระบบควบคู่กันไป เพราะไม่ได้มีระบบใด
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ระบบหนึ่งที่ดีไปกว่ากัน แต่ทั้ง 2 ระบบมีจุดเด่น จุดด้อยที่แตกต่างกัน เราควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานของเรา

มากกว่า ที่จะเลือกใช้ให้เหมาะกับลูกค้าหรืองบประมาณของเราให้คุ้มค่ามากท่ีสุดนั่นเอง 

 อย่างที่ได้บอกไปแล้วว่า ทั้ง Linux และ Windows ล้วนมีจุดเด่นและจุดด้อยของตัวเอง จะใช้งานได้

อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับคนใช้งานมากกว่า ว่าจะศึกษาระบบที่เราเลือกใช้ได้ลึกพอหรือไม่ และรู้จักเลือกใช้

ให้เหมาะสมเพียงใด และที่สําคัญต้องรู้จักประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์ต่างๆ ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องยอมรับ

ว่า ถ้าเลือกใช้ Linux โอกาสในการนําไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้กับระบบงานต่างๆ จะมีโอกาสที่ดีกว่า ทั้ง

ในด้าน การให้บริการ Services ต่างๆ ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้านความปลอดภัยของระบบ ด้านการ

นําไปพัฒนาร่วมกับฮาร์ดแวร์ต่างๆ หรือระบบ Internet of Thing  เป็นต้น 

Linux ไม่ได้ยาก แต่อยู่ทีค่วามคุ้นเคย 

 Linux ใช้งานยาก ซับซ้อน คําสั่งเยอะ และเสียงร่ําลือในด้านลบอีกมากมายของ Linux ที่ใครก็ไม่รู้ได้

กล่าวไว้มานานแสนนาน แม้กระท่ังตัวผมเองที่หากไม่ได้ถูกบังคับให้เรียนและต้องทํางาน (สมัยผมเรียนคอมฯยุค

แรกๆ ไม่มี Windows ให้ใช้งานนะครับ มีแต่ Unix กับ DOS ถ้าหรูหน่อยก็ Macintosh สมัยนั้น Windows ยัง

ไม่เกิด) ก็คงไม่อยากแม้กระทั่งจะเฉียดใกล้  

 ด้วยความที่เริ่มต้นจากระบบ Unix มาก่อน หลังจากนั้นผมจึงเริ่มหันไปใช้ Linux ซึ่งยุคนั้นก็เห็นจะมีแต่ 

Red Hat เท่านั้น (ถ้าจําไม่ผิดนะครับ) ทําให้ผมไม่รู้สึกว่ามันยุ่งยากอะไร โดยเฉพาะในการเรียน Network สมัย

นั้น ไม่มี Router ตัวเป็นๆ ให้จับ โปรแกรม Simulator หรือ Emulator ไม่มีหรือยังไม่เกิด หรือถ้าเกิดก็เกิน

เอ้ือมเพราะสมัยนั้นคอมพิวเตอร์สเปกต่ําๆ ก็ราคาหลายหมื่นบาท ถ้าเอามารันโปรแกรมจําลองพวกนี้ต้องใช้ส

เปกท่ีสูงพอสมควร ซึ่งก็น่าจะต้องมีราคาเหยียบแสนบาทแน่นอน ดังนั้นทางเดียวที่เราจะได้ทํา LAB เพ่ือเรียน 

Network ภาคปฏิบัติกันได้ ไม่ต้องง่วงเหงาหาวนอนฟังแต่บรรยายเพียงอย่างเดียว ก็ต้องเอา PC เก่าๆ มาลง 

Linux เพ่ือคอนฟิกให้มันเป็น Router กัน ซึ่งไม่น่าสนุกเลยนะครับ มันทั้งยาก ทั้งงง เพราะต้องจําคําสั่งมากมาย 

คู่มือภาษาไทยก็หาอ่านยาก หรือจะถามหาอาจารย์กู (google) ช่วงนั้นอาจารย์กูก็ยังไม่เกิด 

 แต่พอทําไปบ่อยๆ ความคุ้นเคยเข้ามาแทนที่ ความรู้สึกยากก็หายไป กลับกลายเป็นความรู้สึกท่ีอยาก

ศึกษาต่อเนื่องในเชิงลึกข้ึนไปอีก ซี่งผมพยายามสรุปและเขียนคู่มือด้วยตัวเอง ก็พบว่าคําสั่ง Linux ที่ว่าเยอะว่า

ยาก ที่ใช้งานบ่อยๆ มีเพียงไม่กี่คําสั่งเท่านั้นเอง ดังนั้นจากประสบการณ์จริงของผม ขอแนะนําเลยครับว่า Linux 

ไม่ได้ยากอย่างที่ใครหลายคนบอกไว้ เพียงแต่ว่าในยุคนีเ้ราอาจไม่คุ้นเคยกับการพิมพ์คําสั่งต่างๆ เพราะส่วนใหญ่

จะคุ้นเคยกับการคลิกเมาส์และ Interface แบบ Graphic มากกว่า เมื่อได้มาลองสัมผัสกับการใช้งาน Linux ก็
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อาจจะรู้สึกยุ่งยาก ทั้งที่ความจริงแล้วในบางงาน เราสามารถคอนฟิก Services ต่างๆ บน Linux โดยใช้ขั้นตอน

น้อยกว่าและเสร็จเร็วกว่าบน Windows หลายเท่า 

 ดังนั้นหากใครที่อยากใช้งาน Linux ได้ดีในระดับหนึ่ง ช่วงเริ่มต้นพยายามสร้างความคุ้นเคยกับการพิมพ์

คําสั่ง แนะนําว่าให้มุ่งเน้นไปที่คําสั่งที่ต้องใช้งานบ่อยๆ ก่อน ผู้อ่านสามารถศึกษาคําสั่งที่ใช้งานบ่อยได้จาก EZ-

MAG เล่มนี้ได้เลย ส่วนคําสั่งไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน ก็ยังไม่ต้องไปสนใจมากนัก พอใช้ไปไปเรื่อยจนมีความคุ้นเคย

ในระดับหนึ่งแล้ว Linux ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นความรู้สึกสนุกและอยากค้นคว้าเพิ่มเตมิในระดับที่

สูงขึ้นไปอีกแทน ลองใช้เทคนิคง่ายที่ผมแนะนําดูนะครับ ให้โฟกัสกบัเรื่องง่ายๆ ท่ีเราต้องใช้งานบ่อยๆ ก่อน เมื่อเริ่มคุ้นเคยแล้วก็

ต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นต่อไป จาํไว้ว่า “Linux ง่ายนิดเดียวครับ” 

คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกก็ยังใช้ Linux 

 ในโลกนี้มีคอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกอยู่ไม่ก่ีประเทศเท่านั้น เช่น อเมริกา จีน เยอรมัน หรือ ญี่ปุ่น 

เป็นต้น แต่ประเทศที่มีคอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลก (คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกเรียกว่า “Super 

computer”) ในปัจจุบัน มีเพียงประเทศจีนเพียงประเทศเดียวเท่านั้นที่คว้าทั้งอันดับ 1 และ 2 ไปครอง ก็คือ 

Super computer ที่ชื่อว่า Sunway Taihulight และ Tianhe-2 ซึ่งมีความเร็วมากถึง 93 Petaflops และ 34 

Petaflops ตามลําดับ ซึ่ง Super computer ที่เร็วที่สุดในโลกทั้ง 2 ระบบนี้ก็ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux เป็นตัว

ขับเคลื่อน ไม่เพียงเท่านั้นหากมองลงไปที่การจัดอันดับจากเว็บไซต์ Top500.org ส่วนใหญ่ก็ใช้ระบบปฏิบัติการ 

Linux เกือบทั้งหมด 
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เลือก Linux สายพันธุ์ไหนดี 

 ข้อเสียอีกอย่างของ Linux ที่อาจมีส่วนทําให้ไม่ได้รับความนิยมเทียบกับ Windows และ Mac OS ก็คือ 

การที่ Linux มีหลายสายพันธุ์หรือที่เรียกกันว่า Distribution (เรียกสั้นๆ ว่า Distro) มากเกินไปนั่นเอง ทําให้

ผู้พัฒนาโปรแกรม โดยเฉพาะ Driver ที่จะมารองรับกับสายพันธุ์ต่างๆ ของ Linux ให้ครบทั้งหมดเป็นเรื่องที่

ยุ่งยาก ดังนั้น Linux บางตัวก็แทบจะไม่สามารถติดตั้ง Printer ได้เลย เพราะไม่มี Driver มารองรับนั่นเอง 

นอกจากนี้ก็ยังสร้างความสับสนให้กับผู้ที่ต้องการเริ่มใช้อีกว่าจะเลือกศึกษาหรือเลือกใช้งาน Distro อะไรดี 

คําถามนี้ถือเป็นคําถามยอดฮิตพอสมควรสําหรับมือใหม่ที่กําลังอยากศึกษา Linux  

ดังนั้นผมขอแนะนําให้ผู้อ่านได้รู้จักกับ Linux Distro ต่างๆ ที่น่าสนใจและได้รับความนิยมจากผู้ใช้ทั่ว

โลกมานําเสนอกันครับ 

Red Hat 

 Red Hat เป็น Linux แบบ Enterprise หรือพัฒนาเพ่ือใช้งานในระดับองค์กรและต้องมีค่าใช้จ่ายหรือ 

Support จากทาง Red Hat ไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถอัปเดตหรือติดตั้งแพ็กเกจต่างๆ ได้ ถือว่าเป็น Linux 

เก่าแก่ที่มีความม่ันคงและเสถียรภาพที่สูงมาก จึงทําให้ Server ยี่ห้อดังๆ มักใช้เป็นมาตรฐานในการพัฒนา 

Drivers ออกมารองรับ ดังนั้นหากใช้ Red Hat ร่วมกับ Server ต่างๆ ก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของ Drivers 

หากมุ่งเน้นใช้งานที่เก่ียวข้องกับ Server เพ่ือให้บริการ Services ต่างๆ ในระดับองค์กร หมดปัญหา

เรื่องของ Drivers และขาดการ Support ที่ดี มีเสถียรภาพสูง ผมขอแนะนํา Red Hat เลยครับ ไม่ผิดหวัง

แน่นอน แต่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นรายปีนะครับ 

Fedora 

 Fedora เป็น Distro ตัวหนึ่งที่พัฒนาโดยทีมงานจาก Red Hat เพียงแต่ Fedora เปิดให้ใช้งานได้ฟรี ไม่

ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ หรือพูดง่ายว่า Distro นี้เป็นตัวทดลองของ Red Hat ก็ได้ เพียงแต่ Fedora จะมีความ

เป็น Desktop มากกว่าและเปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่นรวมถึงโปรแกรมต่างๆ ค่อนข้างบ่อย หากโปรแกรมไหนมีการ

ตอบรับที่ดีก็จะได้รับการพิจารณาให้มาอยู่ใน Red Hat เวอร์ชั่นถัดไป 
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 ดังนั้นหากต้องการใช้งานด้าน Desktop ที่เน้นความง่ายและความสวยงามต่อการใช้งาน มีความเป็น 

Red Hat อยู่ในตัว ซึ่งถ้าอนาคตจะย้ายไปใช้งาน Red Hat ก็ไม่มีปัญหาใดๆ และท่ีสําคัญหรือไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 

แอบแฝง อัปเดตโปรแกรมใหม่ๆ ให้ตลอดเวลา ผมขอแนะนํา Distro นี้ครับ 

CentOS 

 CentOS เป็น Distro ที่นําเอา Sourcecode บางส่วนของ Red Hat มาพัฒนาเพ่ือให้กลายเป็น Distro 

ใหม่ โดยเน้นการใช้งานในระดับองค์กรเช่นกัน เพียงแต่ไม่มีการ Support ใด หากต้องการสนับสนุนก็เพียงแค่

บริจาคให้กับทางทีมงาน CentOS เท่านั้น 

ดังนั้นหากเราต้องการใช้งาน Red Hat แบบไม่เสียตังค์ ผมขอแนะนํา CentOS เพราะมีทุกอย่างที่คล้าย

กับ Red Hat เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการออกเวอร์ชั่น การเปลี่ยนแปลง Kernel หรือแพ็กเกจต่างๆ ที่ใช้มี

ความใกล้เคียงกัน เพียงแต่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดเลยๆ 

Ubuntu 

 Ubuntu เป็น Linux ที่ได้รับความนิยมในอันดับต้นๆ ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Linux Debian เพราะมี

การสนับสนุนที่มั่นคง มีซอฟต์แวร์รองรับจํานวนมาก และพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอด โดยแบ่งออกเป็น Distro 

ย่อยๆ ก็คือ Ubuntu Server และ Ubuntu Desktop  

ผมแนะนําว่าหากต้องการนําไปใช้งานในระดับ Server ก็ให้ใช้เวอร์ชั่น Ubuntu Server แต่ถ้าเน้นใช้

งานเพียงแค่ งานออฟฟิต ดูหนัง ฟังเพลง เล่นอินเทอร์เน็ต หรือเขียนโปรแกรม ก็ให้ใช้เวอร์ชั่น Ubuntu 

Desktop แทน แนะนําว่าควรเลือกใช้ให้ถูก เพราะมีความแตกต่างกันในระดับ Kernel พอสมควร เช่น การ

รองรับหน่วยความจําหรือความปลอดภัยที่ไม่เหมือนกัน 

Suse 

 Suse Linux Enterprise เป็น Linux ที่ได้รับความนิยมในอันดับต้นๆ จากค่าย Novell แบ่งออกเป็น 2 

เวอร์ชั่นที่คล้ายกับ Ubuntu ก็คือ เวอร์ชั่นที่เป็น Server สําหรับนํามาให้บริการ Service ที่สําหรับต่างๆ ของ

ระบบ มีความปลอดภัยสูง และ Desktop สําหรับใช้งานในองค์กรของพนักงานในองค์กรที่ไม่จําเป็นต้องมีความรู้

ในระดับ Admin มีโปรแกรมพ้ืนฐานต่างๆ สําหรับการทํางานให้พร้อม และมีความปลอดภัยในการใช้งานระดับ

หนึ่ง ทั้ง 2 เวอร์ชั่นนี้จะมีการ Support ภายใน 60 วันหากต้องการใช้บริการต่อก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายรายปี 
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 หากต้องการใช้งานแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ จะมีเวอร์ชั่นที่เรียกว่า OpenSusu ซึ่งน่าจะเหมาะกับการ

ใช้งานสําหรับผู้ใช้ทั่วไปทั้งในระดับองค์กรและตามบ้าน เพราะมีโปรแกรมพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการใช้งานในระดับ

หนึ่ง เช่น ดูงหนัง ฟังเพลง หรือโปรแกรมออฟฟิตต่างๆ มาให้พร้อมแล้ว 

Debian 

 Debian เป็น Distro ที่เป็นต้นแบบของ Linux เวอร์ชั่น Desktop ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Ubuntu, Mint, 

Kubuntu, Lubuntu หรืออ่ืนๆ ถือเป็น Distro ที่มีอิสระในการทํางานสูง แต่มักไม่ค่อยมีการอัปเดตหรือ

เปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่นบ่อยมากนัก จึงเหมาะสําหรับ Admin ที่มีประสบการณ์ในการใช้งาน Linux มาบ้างแล้ว 

แต่อาจไม่เหมาะกับมือใหม่ที่เพ่ิงเริ่มใช้งาน  

อย่างไรก็ตาม Debian ด้วยความที่เปิดให้มีการปรับแต่งได้อย่างอิสระจึงทําให้เป็น Distro ที่มีนักพัฒนา

และคนนิยมใช้งานมากท่ีสุดตัวหนึ่งเหมือนกัน หากต้องการหลีกเลี่ยง Red Hat หรือ Suse ที่อาจต้องเสียค่า 

Support รายปี ผมขอแนะนํา Debian ที่ใช้งานได้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่า Support ใดๆ ครับ 
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รู้จัก RedHat Enterprise Linux 

 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) เป็นระบบปฎิบัติการ Linux Distributions หนึ่งที่เหมาะสมจะ

นํามาติดตั้งเป็นเซิร์ฟเวอร์ในระดับองค์กร เนื่องจากเป็น Linux ที่เน้นความเสถียร (Stable) รองรับระบบงาน

ใหญ่ได้ดี ทําให้ได้รับความนิยมและเชื่อถือจากองค์กรต่างๆ มากท่ีสุด เพราะในเวอร์ชั่นนี้ Red Hat จะมุ่งเน้นไป

ที่การใช้งานในตลาดระดังองค์กรทั้งในส่วนของ Server และ Desktop (Enterprise Server / Enterprise 

Desktop) ไม่สนใจตลาดในระดับของผู้ใช้ทั่วไปอีกแล้ว (Consumer Desktop) ทั้งนี้เพ่ือสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

ให้กับบริษัทนั่นเอง โดยเน้นขายการ Support ให้กับองค์กรที่ใช้งาน Red Hat เป็นรายปี แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมี 

Distro ที่ให้ใช้งานฟรีอย่างเต็มตัวอยู่ก็คือ Fedora 

 Red Hat เป็น Distro ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน สามารถทํางานในระดับ Services 

ขนาดใหญ่ได้ดี จึงได้รับความนิยมในการใช้งานอย่างมาก ประกอบกับมีและความมั่นคงและน่าเชื่อถือสูง ผู้ผลิต 

Server หลายๆ ยี่ห้อจึงใช้ Red Hat อ้างอิงเป็นมาตรฐานในการรองรับ Drivers ต่างๆ มากกว่า Linux ใน 

Distro อ่ืน จึงมักไม่ค่อยประสบปัญหากับการไม่มี Drivers ของอุปกรณ์ต่างๆ มารองรับ หรือทําให้ต้องมานั่ง 

Compile Driver เพ่ือใช้งานด้วยตัวเอง 

 ดังนั้นสําหรับมือใหม่หากต้องการฝึกหัด Linux สักตัวหนึ่ง แล้วยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจาก Distro ไหนดีที่มี

โอกาสที่จะสามารถนําไปใช้งานได้จริงๆ ผมต้องขอแนะนํา Linux ที่มาทางสาย Red Hat ก่อนจะดีที่สุด เพราะ

โดยส่วนใหญ่ในระดับองค์กรใหญ่มักใช้งาน Red Hat เป็นหลัก แต่หากมีออฟฟิศขนาดกลางหรือเล็กก็อาจใช้ 

Distro อ่ืนปะปนกันไป เช่น Ubuntu, CentOS หรือ Suse เป็นต้น  

แต่หากว่า Red Hat ต้องเสียค่า Support เป็นรายปี ซึ่งก็มีราคาท่ีแพงพอสมควร ให้ลองไปหัด Distro 

อ่ืนที่มีความใกล้เคียงกับ Red Hat เช่น Fedora หรือ CentOS ทั้ง 2 Distro นี้เราสามารถดาวน์โหลดมาใช้งาน

ได้ฟรีแบบ 100% เมื่อฝึกฝนไปได้สักระยะจนสามารถใช้งานได้ระดับหนึ่งแล้ว ก็ค่อยต่อยอดไปใช้งานใน Distro 

อ่ืนที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันบ้าง ที่ผมแนะนําต่อไปก็คือ Ubuntu Server หรือ Suse นั่นเอง หากเราสามารถ

ใช้งาน Linux ตัวใดตัวหนี่งได้แล้ว การศึกษา Linux ใน Distro อ่ืนต่อไป ก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายไปแล้ว เพราะ

ส่วนใหญ่จะมีความใกล้เคียงกัน 80-90% ที่ใช้งานกันบ่อยๆ  
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พาร์ทิชันและการติดตั้ง Red Hat 

 ปัจจุบันการติดตั้ง Linux Server สามารถทําได้ง่ายกว่าเดิมมาก และไม่ว่าจะใช้ Distro อะไรก็มักจะมี

ขั้นตอนที่คล้ายกัน สําหรับในบทนี้จะมาทําความรู้จักและทดสอบการติดตั้ง RedHat Linux Server ที่ถือว่าเป็น

อีก Distro หนึ่งที่ได้รับความนิยมสูง 

รู้จักพาร์ทิชันส าคัญบน RedHat 
 ในการติดตั้ง Linux Sever โดยทั่วไปแล้วจะไม่นิยมการนําไฟล์ทั้งหมดไปไว้ที่พาร์ทิชันหรือ Volume 

เพียงก้อนเดียว เพราะ Linux Server ประกอบด้วยไฟล์หลากหลายชนิด และมีการทํางานที่แตกต่างกัน การ

นําไปรวมกันไว้ที่เดียวกันอาจทําให้เกิดปัญหาได้ เช่น อาจเกิดการทํางานที่ล่าช้า หรือไม่สามารถเขียนไฟล์ลงบน

ฮาร์ดดิสก์ได้ ดังนั้นเราควรจัดแบ่งพาร์ทิชันหรือ Volume ให้เหมาะสมกับไฟล์แต่ละประเภท ซึ่งจะทําให้การ

ทํางานของ Linux Server เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 การแบง่โครงสร้างของฮาร์ดดิสก์ที่ให้ผลดี เราควรแบ่ง ไดเรคทอรีเหล่านี้ให้แยกกันอยู่บนพาร์ทิชันหรือ 

Volume ของตัวเอง ดังนี้ 

/boot เป็นไดเรคทอรีสําคัญที่ใช้สําหรับการบู๊ตเครื่องเซิร์ฟเวอร์จึงเป็น ไดเรคทอรีที่ควรแบ่งพาร์ทิชัน

ของตัวเอง และไม่ควรรองรับการทํางานบน LVM เพราะจะต้องเป็นไดเรคทอรีที่บู๊ตได้ ซึ่งควรให้อยู่ในตําแหน่ง

เริ่มต้นของฮาร์ดดิสก์ เพราะจะช่วยป้องกันปัญหา Time-out Issues บนเซิร์ฟเวอร์ และยังช่วยให้การแก้ปัญหา

การบู๊ตทําได้ง่าย นอกจากนี้ /boot ยังสามารถทํางานร่วมกับไบออสเวอร์ชั่นเก่าได้อีกด้วย เราควรแบ่งพาร์ทิชัน

สําหรับไดเร็คทอรีนี้ไว้ประมาณ 100 – 256 MB ก็เพียงพอแล้ว 

/ เป็น Root ไดเรคทอรี ของไฟล์ระบบ หรือเรียกว่า Root File System หากไม่มีการแบ่งพาร์ทิชันใดๆ  

ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเก็บไว้ที่พาร์ทิชันของ Root ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเคอเนล (Kernel), ไฟล์ระบบ, โปรแกรมท่ี

มีการติดตั้ง หรือไฟล์ข้อมูลต่างๆ การใช้งานปกติเราควรแบ่งพาร์ทิชันสําหรับไดเรคทอรีนี้ไม่น้อยกว่า 8 GB 

/var เป็นไดเรคทอรีที่ใช้ในการสร้างไฟล์ต่างๆบนเซิร์ฟเวอร์แบบไดนามิค (Dynamic) ดังนั้นข้อมูลที่อยู่

ในไดเรคทอรีนี้จะถูกอ่านและเขียนอยู่ตลอดเวลา เช่น การจัดการที่เกี่ยวกับ Printer Spool หรืออ่านและเขียน 

แคชไฟล์ (Cache Files) หรือ Log File System ที่ถูกสร้างจากพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ และด้วยเหตุผลที่ไดเรคทอรีนี้

มีการอ่านและเขียนข้อมูลบ่อยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาจทําให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้ การแบ่ง
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พาร์ทิชันให้กบั ไดเรคทอรีนี้แยกออกไปจะเป็นทางเลือกท่ีดี โดยปกติไม่ควรน้อยกว่า 4-8 GB แต่ถ้าเซิร์ฟเวอร์ทํา

หน้าที่ให้บริการหลายเซอร์วิส เช่น Mail Server หรือ My SQL Server ก็อาจต้องการเนื้อที่มากกว่านี้ 

/home เป็นไดเรคทอรีของยูสเซอร์ (Users) และอาจใช้เก็บข้อมูลต่างๆ ของยูสเซอร์ด้วย ถ้าเครื่องนั้น 

ทําหน้าที่เป็น File Server ดังนั้น ไดเรคทอรีนี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เพราะยูสเซอร์มักเข้ามาอ่านและเขียน

ไฟล์อยู่ตลอด ดังนั้นจึงควรแบ่งไดเรคทอรีนี้แยกออกมาเป็นอีกหนึ่งพาร์ทิชัน 

/usr เป็นไดเรคทอรีหนึ่งที่สําคัญ สําหรับเก็บไฟล์ของโปรแกรมต่างๆ ที่ติดตั้งลงเครื่อง รวมถึงไฟล์ข้อมูล

ของระบบด้วย เปรียบเสมือนกับโฟลเดอร์ Program Files ของ Windows นั่นเอง ไดเรคทอรีนี้จึงจําเป็นต้องมี

เนื้อท่ีเผื่อไว้พอสมควรสําหรับการติดตั้งโปรแกรมและข้อมูลสําคัญต่างๆ  

 /tmp เป็นไดเรคทอรีสําหรับเก็บไฟล์ชั่วคราว ควรแยกออกมาจากพาร์ทิชันอื่นโดยมีเนื้อที่อย่างน้อย 

256 MB เพ่ือความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ เนื่องจากมักมีการเรียกใช้อยู่บ่อยๆ หากข้อมูลเต็มก็จะไม่มี

ผลกระทบกับการทํางานของเซิร์ฟเวอร์  

 Swap เป็นพื้นที่สําหรับใช้เป็นหน่วยความจําชั่วคราว เมื่อหน่วยความจําของระบบ (RAM) ถูกใช้งานจน

หมด สําหรับ RedHat หรือ Redhat กําหนดสูตรไว้ดังนี้  

Amount of RAM in the System Recommended Amount of Swap Space 

1GB - 4GB 2GB 

4GB – 16GB 4GB 

16GB – 64GB 8GB 

64GB – 256GB 16GB 

256GB – 512GB 32GB 
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Note 

พาร์ทิชันที่ไม่สามารถแยกออกไดเรคทอรี / (Root ไดเรคทอรี)  คือ /etc, /lib, /bin, /sbin, /dev ส่วนพาร์ทิ

ชันที่สามารถแยกออกมาได้ คือ /tmp, /usr, /usr/local, /home, /var, /opt 

 

รู้จักระบบไฟล์ (File Systems) ของ RedHat 
 RedHat 7.x มีระบบไฟล์ให้เลือกใช้หลายประเภท แต่ละประเภทก็มีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกัน ซึ่งเรา

สามารถกําหนดระบบไฟล์เหล่านี้ให้เหมาะกับแต่ละพาร์ทิชันหรือ Volume ได้  

Ext3 เป็นระบบไฟล์เริ่มต้นของ Linux เกือบทุก Distributions ข้อดีของ Ext3 คือเป็นระบบไฟล์แบบ 

Journal ที่มีการเก็บ Log Files ก่อนที่จะเขียนลงระบบ ทําให้สามารถกู้ไฟล์ที่เสียหายกลับคืนได้ง่าย มีความ

น่าเชื่อถือ มีเสถียรภาพสูง และมีเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหามากมาย แต่ก็ยังไม่ใช่ระบบไฟล์ที่ดีที่สุดสําหรับ

การทํางานร่วมกับไฟล์จํานวนมากบนดิสก์แบบ Volume โดยเฉพาะจุดด้อยในการเขียนไฟล์ขนาดเล็ก 

(ไฟล์ข้อมูลทั่วไป เช่น ไฟล์ภาพ, ไฟล์เอกสาร, ไฟล์เพลง หรือ อีเมล) ลงบนดิสกแ์บบ Volume จะค่อนข้าง

สิ้นเปลืองเนื้อที่ฮาร์ดดิสก์มากกว่าระบบไฟล์แบบอ่ืน 

Ext2 เป็นระบบไฟล์ที่มีความคล้ายกับ Ext3 อยู่มาก เพียงแต่ไม่มีความสามารถของ Journaling File 

System ดังนั้น Ext2 จึงเหมาะสําหรับ Volume ขนาดเล็กที่ไม่ต้องการให้มีการเขียนไฟล์ลงบนดิสกจ์ากที่อ่ืนๆ 

เช่น พาร์ทิชันของ /Boot ที่ไว้สําหรับบู๊ตเครื่องเพียงอย่างเดียว 

ReiserFS เป็นระบบไฟล์ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีคุณสมบัติต่างๆ ที่ดี เช่น มีระบบ Journaling File 

System, Advanced Indexing, จัดการเนื้อท่ีบนฮาร์ดดิสก์ได้ดีทําให้ไม่สิ้นเปลืองเนื้อที่มากเกินไป รวมถึง

สามารถรองรับการเขียนไฟล์ได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสําหรับการเก็บไฟล์ขนาดเล็กจํานวนมากลงใน 1 ไดเรคทอรี 

(เหมาะสําหรับ Mail Server หรือ Web Server จะเขียนข้อมูลได้เร็วมาก) แต่จุดด้อยของ ReiserFS คือ ขาด

ผู้พัฒนาหลัก และไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานที่ดีเพียงพอ เพื่อที่จะทําให้ระบบไฟล์นี้ทํางานได้อย่างมี

เสถียรภาพ การเลือกใช้งานระบบไฟล์นี้จึงควรมีการแบ็คอัพไว้เสมอ 

XFS เป็นระบบไฟล์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษเพ่ือใช้บนระบบปฏิบัติการแบบ Open Source จาก

บริษัท SGI (Silicon Graphics Inc) ดังนั้น XFS จึงเป็นระบบไฟล์แบบ Full 64Bit อย่างแท้จริง มีความสามารถ
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ทุกอย่างเหมือนกับระบบไฟล์แบบ ReiserFS แต่มีเสถียรภาพมากกว่า รองรับไฟล์ข้อมูลทั้งขนาดเล็กและใหญ่ได้

ดีกว่า จึงเหมาะสําหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องมีการเขยีนข้อมูลจํานวนมากอยู่ตลอดเวลา เช่น เซิร์ฟเวอรท์ี่ให้บริการ 

Multimedia Streaming หรอื FTP Server ที่ให้บริการไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ระดับหลาย Terabytes จึงเป็น

ระบบไฟล์ที่มาแทนที่ ReiserFS 

Ext4 เป็นระบบไฟล์ที่ถูกพัฒนามาจาก Ext3 ทําให้มีจุดเด่นในเรื่องของ Journaling File System 

เหมือนกัน แต่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างของระบบไฟล์ให้ทํางานได้ดียิ่งขึ้น เช่น สามารถกําหนดให้มีพ้ืนที่

เก็บไฟล์ข้อมูลไว้ล่วงหน้า ทําให้ระบบจัดสรรพื้นที่ในการเก็บไฟล์ข้อมูลดีขึ้น ไม่สิ้นเปลืองเนื้อท่ีบนฮาร์ดดิสก์โดย

ไม่จําเป็น ทําให้มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้น 

       

การติดตั้ง RedHat 

 การติดตั้ง RedHat มีข้ันตอนดังนี้ 

1. บู๊ตเครื่องเซิร์ฟเวอร์จากแผ่น DVD ติดต้ัง RedHat 7.x จากนั้นเลือกคําสั่ง Install RedHat 7 
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2. ขั้นตอน WELCOME TO REDHAT 7. ให้คลิกเลือกภาษาที่ใช้ในการติดตั้งเป็น English และ English 

(United States) แล้วคลิกปุ่ม Continue 

 

3.  ขั้นตอน INSTALLATION SUMMARY คลิกเลือกคําสั่ง DATE & TIME 
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4. ขั้นตอน DATE & TIME กําหนดโซนเวลาและวันที่ให้ตรงกับเวลาจริงของประเทศไทย ที่ช่อง Region = 

Asia, City = Bangkok จากนั้นกําหนดวันที่และเวลาให้ถูกต้อง แล้วคลิกปุ่ม Done 

 

5. กลับมาที่ขั้นตอน INSTALLATION SUMMARY คลิกเลือกคําสั่ง SOFTWARE SELECTION 

 

 

 

 

 



 

ติดตามบทความดีๆ และเว็บบอร์ดทีใ่หบ้ริการตอบปัญหาดา้นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไดที้ ่www.ez-genius.com 

17 www.ez-admin.com ศนูย์อบรมส าหรับผู้ ต้องการก้าวสูอ่าชีพผู้ดแูลระบบคอมพิวเตอร์ โดยเรียนรู้จากการปฏิบตัิงานจริง 

6. ขั้นตอน SOFTWARE SELECTION ให้คลิกเลือกคําสั่ง Server with GUI แล้วคลิกปุ่ม Done 

 

7. กลับมาที่ขั้นตอน INSTALLATION SUMMARY คลิกเลือกคําสั่ง NETWORK & HOST NAME 
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8. ขั้นตอน NETWORK & HOST NAME ให้คลิกปุ่ม ON เพ่ือเปิดการทํางานของการ์ดแลน (สังเกตจาก

คําสั่ง Disconnected จะกลายเป็น Connecting) จากนั้นคลิกปุ่ม Configure... 

 

9. คลิกคําสั่ง General แล้วคลิกเลือกคําสั่ง Automatically connect to this network when it is 

available  

 

10.  คลิกคําสั่ง IPv4 Settings 

 ช่อง Method = Manual 
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 คลิกปุ่ม Add แล้วกําหนดหมายเลข IP, Subnet mask และ Gateway 

 ช่อง DNS servers กําหนดหมายเลข IP ของ DNS Server ที่ต้องการใช้งาน 

 คลิกปุ่ม Save 

 

11.  กลับมาที่ข้ันตอน NETWORK & HOST NAME ที่ช่อง Host name กําหนดชื่อเครื่องเป็น 

server1.localdomain แล้วคลิกปุ่ม Done 
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12. ที่ข้ันตอน INSTALLATION SUMMARY ให้คลิกเลือกคําสั่ง INSTALLATION DESTINATION 

 

13. ขั้นตอน INSTALLATION DESTINATION คลิกเลือกฮาร์ดดิสก์ที่ต้องการติดตั้ง จากนั้นคลิกปุ่ม Done 
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14. กลับมาที่ขั้นตอน INSTALLATION SUMMARY อีกครั้ง ให้คลิกปุ่ม Begin Installation 

 

15.  ขั้นตอน USER SETTINGS ให้คลิกคําสั่ง ROOT PASSWORD เพ่ือกําหนดรหัสผ่านของ root 
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16.  ขั้นตอน ROOT PASSWORD ให้กําหนดรหัสผ่านของ root ลงไปในช่อง Root Password และยืนยัน

อีกครั้งที่ช่อง Confirm (ตัวอย่างนี้กําหนดเป็น toor) แล้วคลิกปุ่ม Done 

 

17.  เมื่อกลับมาที่ข้ันตอน USER SETTINGS ให้คลิกคําสั่ง USER CREATION จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอน 

CREATE USER เพ่ือสร้างผู้ใช้คนแรกขึ้นมา ให้กําหนดชื่อและรหัสผ่านของผู้ใช้ตามที่ต้องการ จากนั้น

คลิกปุ่ม Done 
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18.  จะกลับเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งอีกครั้ง ให้รอจนกว่าจะติดตั้งเสร็จ ให้คลิกปุ่ม Reboot 

 

19.  เมื่อบู๊ตเครื่องขึ้นมาใหม่ ให้คลิกคําสั่ง LICENSE INFORMATION 
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20.  ขั้นตอน LICENSE INFORMATION ให้คลิกเลือกคําสั่ง I accept the license agreement แล้วคลิก

ปุ่ม Done 

 

21.  คลิกปุ่ม FINISH CONFIGURATION 
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22.  เมื่อปรากฏหน้า Log in ให้เข้าใช้งานด้วย User name ชื่อ root (รหัสผ่านคือ toor) 

 

 


