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หลกัสูตร Wireshark - Level 1 : Analyzing and Troubleshooting with wireshark 

 (ตรวจสอบระบบ วเิคราะห์แพก็เกต็ และแก้ปัญหาของระบบเครือข่ายให้ตรงจุดด้วย Wireshark) 

หลกัสูตรเร่ิมตน้ส าหรับผูดู้แลระบบท่ีตอ้งการใชง้าน Wireshark เพ่ือตรวจสอบ วเิคราะห์ และแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในระบบเครือข่ายไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ เช่น หาสาเหตุความล่าชา้ของระบบ การเช่ือมต่อเครือข่ายหรือ
เซิร์ฟเวอร์ไม่ได ้ระบบเครือข่ายถูกโจมตี หรือตอ้งการตรวจสอบช่องโหวใ่นระบบ เป็นตน้ 

 โดยหลกัสูตรน้ีจะเร่ิมตั้งแต่พ้ืนฐานการท างานของ OSI Model ท่ีจ  าเป็นต่อการใชง้านร่วมกบั Wireshark ซ่ึงเป็น
เร่ืองส าคญัท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจขอ้ความท่ี Wireshark รายงานออกมา เช่น ท าความเขา้ใจ Protocols และ 
Addressing ในแต่ละ Layer, TCP 3 Way Handshake หรือ TCP 4 Way Disconnect เป็นตน้ 

 การติดตั้ง การปรับแตง่ และการก าหนดค่าการท างานพ้ืนฐานของ Wireshark ท่ีจะช่วยใหก้ารท างานของ
โปรแกรมมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เช่น ก าหนดค่าเร่ิมตน้ของการ Capture Filter, การก าหนดค่า Interface ท่ีใช้
งาน, การปรับแต่งการแสดงผล, การ Save, การ Export การดกัจบัแพก็เก็ต, การสร้าง Profiles, การปรับแตง่
รายงาน และการสัง่พิมพ ์

 การดกัจบัแพก็เก็ตในระบบเครือข่าย เพ่ือน ามาวเิคราะห์และแกปั้ญหาของระบบท่ีเกิดข้ึน ผูเ้รียนจะไดท้ า LAB 
จากหลายๆ สถานะการณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป เพ่ือใหท้ราบวา่แต่ละแพก็เก็ตท่ีจบัมาได ้หมายความวา่อยา่งไร 
และจะแกปั้ญหายงัไง ทั้งปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากระบบเครือข่าย แอปพลิเคชัน่ท่ีใช ้อุปกรณ์ท่ีท างานผิดพลาด ช่อง
โหวข่องระบบ รวมถึงผูเ้รียนสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัการท างานจริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เช่น การท า ARP 
Analysis, ICMP Analysis, DNS Analysis, HTTP Analysis, TCP and UDP Analysis เป็นตน้ 

 หัวข้ออบรม 

1. รู้จกั Wireshark และรูปแบบการเช่ือมต่อเพ่ือดกัจบัขอ้มูลในระบบเครือข่าย 
 รู้จกั Wireshark 
 Wireshark ช่วยตรวจสอบอะไรไดบ้า้ง 
 รูปแบบการเช่ือมต่อ Wireshark ในระบบเครือข่าย 

2. ก าหนดค่าการท างานของ Port Mirroring ใน Switch ยีห่อ้ต่างๆ 
 การเปิดโหมด  Span ใน Switch ของ Cisco 
 การก าหนด Port Mirroring ใน Unifi Switch 
 การก าหนด Port Mirroring ใน Ubiquiti EdgeRouter 
 การก าหนด Port Mirroring ใน MikroTik 
 ขอ้ควรระวงัในการก าหนด Port Mirroring 

3. การติดตั้งและใชง้านโปรแกรม Wireshark เบ้ืองตน้ 
 การติดตั้งโปรแกรม Wireshark 
 เร่ิมตน้ใชง้านและรู้จกัส่วนประกอบส าคญัของ Wireshark 

https://www.ez-admin.com/index.php/course-training-by-ez-admin/33-wireshark-training/86-wireshark-level-1
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 หวัขอ้ต่างๆ ใน Packet List Pane 
 รู้จกักบัสญัลกัษณ์ต่างๆ ของ Related Packets Indicator 
 การก าหนดค่า Capture Options 
 การ Export File ส าหรับตรวจสอบขอ้มูลภายหลงั 
 การสร้าง Profile เพ่ือก าหนดสภาพแวดลอ้มการท างานของโปรแกรมตามท่ีก าหนด 

4. ทบทวนเร่ืองของ TCP/IP Model 5 Layer และพ้ืนฐานการท างานของ TCP 
 TCP/IP Model 5 Layer 
 การท างานของ TCP 
 3-Way Handshake 
 สถานะของ TCP Flags 
 Window Size และการ Sliding Window 
 การท างานของ UDP 

5. พ้ืนฐานการวเิคราะห์แพก็เก็ตของ Wireshark 
 การสร้างภาพระบบเครือข่ายจากการวเิคราะห์แพก็เก็ต 
 การใช ้Wireshark ดกัจบัรหสัพาสเวร์ิดและตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ ในแพก็เก็ต 

6. ตรวจสอบความผดิปกติของการติดต่อส่ือสารกนัในระบบเครือข่าย 
 ตรวจสอบคุณสมบติัและรายละเอียดของ Trace File 
 ตรวจสอบสถิติของการติดต่อส่ือสารกนัระหวา่งเคร่ืองตน้ทางและเคร่ืองปลายทาง 
 แท็บ Ethernet 
 แท็บ IPv4 
 แท็บ IPv6 
 แท็บ TCP 
 แท็บ UDP 

7. การคดักรองขอ้มูลท่ีตอ้งการดกัจบั หรือใหแ้สดงผลดว้ย Capture Filter และ Display Filter 
 การคดักรองขอ้มูลท่ีตอ้งการดกัจบัดว้ย Capture Filter 
 Capture Filter ท่ีใชง้านบ่อย 
 การคดักรองขอ้มูลท่ีตอ้งการดกัจบัดว้ย Display Filter 
 Display Filter ท่ีใชง้านบ่อย 

8. วเิคราะห์และตรวจสอบปัญหาการท างานของระบบเครือข่าย 
 วเิคราะห์การท างานของ TCP และโปรโตคอลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งในการติดต่อกบัเคร่ือง Server 
 วเิคราะห์ปัญหา Server และโปรโตคอล HTTP ตอบกลบัล่าชา้ 
 วเิคราะห์ปัญหาการเกิด TCP Transmission จ านวนมาก 
 วเิคราะห์ปัญหา DNS Server ตอบสนองต่อการร้องขอขอ้มูลล่าชา้ 
 วเิคราะห์ปัญหาการเกิด Broadcast Storm หรือ ARP Storm 


