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ก้าวสู่การเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
อาชีพแห่งอนาคตที่คุณก็เป็นได้

ยุคแห่งเทคโนโลยี 4G ท�ำให้ปัจจุบันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตถือว่ามีความส�ำคัญและเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�ำวันของเราทุกคน เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนมาด้วยแอปนาฬิกาปลุกจากสมาร์ตโฟน, หยิบแท็บเล็ต
มาเช็คข่าวและสังคมรอบตัวใน Facebook, สั่งซื้อเสื้อผ้าสวยๆ จากร้านค้าออนไลน์ที่มีให้เลือกมากมาย, ตรวจสอบ
ความเรียบร้อยภายในบ้านจากที่ท�ำงานด้วย
กล้อง IP Camera หรือเปิดดูรายการบันเทิง
ผ่านสมาร์ตทีวี สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ต้อง
พึ่งพาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้น อาชีพที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้จึงน่าสนใจ
ไม่น้อย ดังนั้นบทความนี้ผมจะมา
แนะน�ำสายงานอาชีพไอทีด้านหนึ่ง
ที่ก�ำลังโดดเด่น เพื่ออาจเป็นจุดเริ่ม
ต้นหรือแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจ
อยากเปลี่ยนสายงาน หรือเป็นอาชีพ
เสริมสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งครับ

อาชีพแห่งอนาคต
ที่ยังขาดแคลน
และมี "ค่าตอบแทนสูง"
ไม่น่าแปลกใจที่หลายส�ำนักข่าวทั้งในและต่าง
ประเทศได้มีการจัดอันดับอาชีพแห่งอนาคตที่ควรให้
ความส�ำคัญหนึ่งในนั้นก็คือ “สายงานด้านการดูแล
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต”
(ต่อไปในบทความนี้ขอเรียกสั้นๆ ว่างานด้าน
Computer Network นะครับ) โดยยังถูกจัดให้อยู่
ในอันดับต้นๆ ของต�ำแหน่งงานที่ขาดแคลนและมีค่า
ตอบแทนในระดับสูงอีกด้วย
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ผมขออ้างอิงการจัดอันดับค่าแรงในสายงานทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องด้านไอทีจาก www.adecco.co.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์
จัดหางานชื่อดังที่น่าเชื่อถือ ได้จัดอันดับให้สายงานด้านผู้ดูแล
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในระดับเริ่มต้น
ก็คอื Network Administrator หรือ System Administrator
อยู่ในระดับที่น่าพอใจไม่แพ้สายงานด้านอื่น แต่หาเราก้าวขึ้นไป
ถึงระดับ Network Engineer หรือ Network Manager (IT
Manager) ก็จะยิ่งได้รับค่าตอบแทนที่สูงมากขึ้นไปอีก
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แนวโน้มในอนาคตจะยิ่งมีความต้องการแรงงาน
ด้านนี้มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะปัจจุบันอุปกรณ์เครื่องใช้
ไฟฟ้าต่างๆ จะสามารถเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นทีวีดิจิทัล กล้อง
วงจรปิด ตู้เย็น ไมโครเวฟ หรือระบบกันขโมย ระบบ
เตือนภัย ระบบขับขี่รถยนต์ และระบบควบคุมอุปกรณ์
อัตโนมัติต่างๆ หรือที่เรียกกันว่าเป็นยุคของ “IoT”
(Internet of Things) ที่อุปกรณ์ทั้งหมดสามารถติดต่อ
สื่อสารหรือรับส่งข้อมูลร่วมกันได้ ซึ่งการติดตั้งระบบ
เหล่านี้ให้สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้อง
อาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท�ำงานของระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์พอสมควร

เตรียมพร้อมอย่างไร?
เพื่อก้าวสู่สายงานด้านนี้
มองจากคนภายนอกก็อาจดูเป็นเรื่องยาก แต่ถ้า
ได้มาคลุกคลีอยู่บ่อยๆ หาแนวทางการศึกษาที่ดี
ทุกคนก็สามารถท�ำได้ ยิ่งถ้าเตรียมตัวดี มีการวางแผน
ที่แน่นอน ก็จะช่วยให้ก้าวสู่สายงานด้านนี้ได้ไวขึ้น
งานด้าน Computer Network ถือว่าเป็นสายงานด้านหนึ่ง
ของสาขาไอที ดังนัน้ ถ้าเรามีพนื้ ฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์มาบ้าง
ก็จะช่วยให้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว แล้วมีพื้นฐานแบบไหนถึงเพียงพอ
ผมยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น สามารถประกอบเครือ่ งคอมฯ ได้ รูจ้ กั อุปกรณ์
ไอทีมาบ้าง ใช้งานระบบปฏิบตั กิ าร Windows หรือ Linux
อยู่เป็นประจ�ำ แบบนี้ก็ถือว่าพอมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์มาบ้างแล้ว
ซึ่งปัจจุบันพื้นฐานเหล่านี้หลายๆ คนสามารถท�ำได้อยู่แล้ว แต่หาก
ไม่มีพื้นฐานใดๆ มาเลย ก็อย่าเพิ่งถอดใจ ลองไปเรียนรู้พื้นฐานด้าน
คอมพิวเตอร์สัก 2-3 เดือนก็ท�ำได้แล้วครับ
การมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์มาบ้างแล้วถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ยังไม่เพียงพอ ผมแนะน�ำให้ลองหาหนังสือ
ที่เกี่ยวกับพื้นฐานการท�ำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ดีๆ มาอ่านสักเล่ม เริ่มจาก
หนังสือภาษาไทยนี่แหละครับ ลองหาที่อ่านแล้วเราเข้าใจ หนังสือเล่มนั้นก็จะดีที่สุด
ส�ำหรับเรา แต่หากไม่เข้าใจ ผมแนะน�ำให้ลงคอร์สอบรมพื้นฐาน Computer Network
ตามศูนย์อบรมที่เปิดสอนวิชาด้านนี้ แล้วกลับมาอ่านหนังสือเพื่อเก็บรายละเอียดอีกครั้ง
ผมเชื่อว่ามือใหม่ส่วนใหญ่กลับมาอ่านหนังสือแล้วจะเข้าใจเนื้อหาต่างๆ ได้ดีขึ้นครับ
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พื้นฐานคือแก่นของวิชาที่สิ่งส�ำคัญ
ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเรียนรู้อะไรที่มีความส�ำคัญมากๆ และใช้เป็นอาชีพ
หลักพื้นฐานของสิ่งนั้นคือสิ่งส�ำคัญ สายงานด้าน Computer Network ก็
เช่นกัน เพราะเป็นวิชาที่มีเนื้อหามาก แตกแขนงเป็นวิชาย่อยอีกหลายด้าน
จึงมีความซับซ้อนสูง เกินกว่าที่คนใดคนหนึ่งจะเรียนรู้ได้หมดทุกเรื่อง
แต่หากเรามีพื้นฐานที่ดีพอสมควร (ไม่ต้องมากหรือรู้หมดทุกเรื่อง) ก็จะช่วย
ให้มองภาพรวมการท�ำงานออกจนสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เพราะในการท�ำงานจริง เราต้องเจอปัญหาที่
หลากหลาย ทักษะการจ�ำเพียงอย่างเดียวโดยขาดความเข้าใจอาจไม่เพียงพอส�ำหรับการท�ำงานในระดับมืออาชีพ
เนื่องจาก OSI Model มีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะ
เราไม่จ�ำเป็นต้องเข้าใจทั้งหมดก็ได้ เพราะในการท�ำงาน
จริงส่วนใหญ่มกั ใช้แค่ในระดับเบือ้ งต้น ยกเว้นว่าเป็นการ
วางระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีอุปกรณ์และความซับ
ซ้อนสูง อาจต้องท�ำความเข้าใจ OSI Model ในระดับที่
ลึกซึ้งขึ้น
ท�ำไม OSI Model จึงเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญ ก็
เพราะ OSI Model จะอธิบายให้เราทราบถึงการ
ส�ำหรับวิชา Computer Network พื้นฐาน
ท�ำงานทั้งหมดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่
เบื้องต้นที่ผมอยากให้ทุกคนเริ่มท�ำความเข้าใจก็คือ
เรื่องของ OSI Model ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงการ อุปกรณ์ โปรแกรม หรือ Protocal ที่เปรียบเสมือน
ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันในระบบเครือข่าย
ท�ำงานต่างๆ ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนั้น
ล้วนสามารถอธิบายได้จากการเข้าใจเรื่องของ OSI
ใครก็ตามที่ต้องท�ำงานเกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย
Model
ไม่ว่าจะเป็นคนเขียนโปรแกรม คนวางระบบเครือข่าย
หรือคนติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้บริการงานต่างๆ ควร
ต้องท�ำความเข้าใจเบื้องต้นไว้
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ยิ่งหากท�ำความเข้าใจมากเท่าไหร่
เราก็จะยิ่งมองภาพการท�ำงานของระบบ
เครือข่ายได้ดียิ่งขึ้น จ�ำกัดขอบเขตของ
ปัญหาให้แคบลงได้ จนสามารถวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหาได้ใกล้เคียงความเป็น
จริง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ส�ำคัญมาก เพราะ
การดูแลระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ หาก
ไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ การแก้
ปัญหาจะท�ำได้ยาก เพราะเราไม่สามารถ
มองเห็นภาพการวิ่งของข้อมูลในระบบ
เครือข่ายได้ แต่ถ้ามีความเข้าใจ OSI
Model ในระดับหนึ่ง เราจะสามารถจินตนาการภาพ
เหล่านั้นได้แบบอัตโนมัติ คาดเดาได้ว่าข้อมูลวิ่งไปที่ไหน
ตายตรงไหน และควรแก้ปัญหาอย่างไร
เมื่อศึกษาและท�ำความเข้าใจ OSI Model ใน
ระดับหนึ่งก็คือ ควรรู้ว่า Protocal ที่ส�ำคัญและอุปกรณ์
หลักทีท่ ำ� งานในระบบเครือข่าย ท�ำงานอย่างไร มีหน้าที่
อะไร และอยู่บน Layer ใดได้แล้ว เพียงแค่นี้ก็ถือว่า
เราพอมีพื้นฐานที่ส�ำคัญในระดับหนึ่งแล้ว เพราะฉะนัน้
การเรียนรู้ OSI Model ก็เหมือนกับว่าเราได้เรียนรู้พื้น
ฐานการท�ำงานต่างๆ ของระบบเครือข่ายไปในตัว โดย
เป็นการศึกษาในระดับแก่นของวิชา ไม่ใช่เพียงพื้นฐานที่
เป็นแค่การท่องจ�ำ

ผมขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบเล็กน้อยนะครับว่า
การเข้าใจพื้นฐานของ OSI Model อาจส�ำคัญยิ่งกว่า
การจ�ำขั้นตอนการคอนฟิก ADSL Router ให้ออก
อินเทอร์เน็ตได้ด้วยซ�้ำ เพราะถึงแม้ว่าตอนนี้เรายังไม่
สามารถคอนฟิก ADSL Router ได้ และเรื่องพวกนี้
อาจดูว่าสามารถน�ำไปใช้งานได้จริง แต่ผมมองว่ามันเป็น
เพียงเรื่องง่ายๆ ที่เราสามารถกลับมาศึกษาได้ในภายหลัง
เพราะเมื่อเราได้พื้นฐานของ OSI Model แล้ว เราจะ
เข้าใจค�ำสั่งต่างๆ ที่ใช้ในการคอนฟิกได้ดียิ่งขึ้น รู้ว่าท�ำไม
ต้องเซ็ตค่าแบบนี้ รวมถึงน�ำไปประยุกต์ใช้กับยี่ห้ออื่นๆ
ได้ โดยไม่ต้องจดหรือจ�ำ แม้จะเพิ่งเคยเห็นอุปกรณ์ตัวนั้น
เป็นครั้งแรกก็ตาม
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ประยุกต์ ใช้ ได้ นั่นแหละคือมืออาชีพ
หากเราต้องการก้าวสู่มืออาชีพในสายงานด้านใดด้านหนึ่ง จะต้องรู้จักการประยุกต์ใช้ เพราะสมองของคนเรา
ส่วนใหญ่ไม่สามารถจดจ�ำขั้นตอนหรือวิธีการต่างๆ ได้ทั้งหมด โดยเฉพาะปัญหาหน้างานจริงที่ต้องพบเจอก็แตกต่าง
กันไป บางครั้งเตรียมวิธีแก้ปัญหาที่คาดว่าน่าจะเกิด กลับไม่เจอ แต่ไปพบอีกปัญหาหนึ่งที่ไม่ได้เตรียมตัวไป ดังนั้น
การรู้จักน�ำความรู้ที่ได้ศึกษามาไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ถือว่าเป็นทักษะที่มีความส�ำคัญมากกว่าการ
สอบได้ใบ Cert หลายๆ ใบ แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาหน้างานจริงได้เลย
ปัจจุบนั หลายองค์กรจะพบปัญหาในลักษณะนีค้ อ่ นข้างมาก คนทีม่ ใี บ Cert ต่างๆ ไม่สามารถท�ำงานจริงได้
เพราะขาดทักษะในการประยุกต์ใช้นั่นเอง ซึ่งทักษะตรงนี้ไม่มีสูตรลัดและไม่มีใครติวให้ ต้องมาจากประสบการณ์และ
ความเข้าใจความรู้พื้นฐานอย่างลึกซึ้งเท่านั้น
หลายคนที่เรียนรู้อะไรได้สักระยะหนึ่ง มักจะเริ่ม
เบื่อกับค�ำว่า “พื้นฐาน” ทั้งที่ยังไม่เข้าใจอย่างแท้จริง
แต่จากประสบการณ์ที่ท�ำงานด้านนี้มาเกือบ 20 ปี เมื่อ
ปิดงานและแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้าเสร็จแล้ว ผมมัก
ย้อนกลับมาคิดอยู่เสมอว่า ยิ่งท�ำงานที่มีความซับซ้อน
มากเท่าไหร่ เกือบทุกครั้งที่สามารถแก้ปัญหาได้ ล้วน
ใช้ความรู้พื้นฐานที่เข้าใจในระดับหนึ่งทั้งสิ้น ทั้งนี้ไม่ได้
หมายความว่าความรู้ในระดับสูงไม่ส�ำคัญ แต่หากความ
รู้พื้นฐานไม่แน่นพอ ถึงแม้จะจ�ำขั้นตอนการคอนฟิกค่า
ในระดับที่ซับซ้อนได้ แต่เมื่อเกิดปัญหาหรือผลที่ได้ไม่
เหมือนกับตอนซ้อมหรือตอนท�ำ LAB เราจะไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้เลย เพราะที่ท�ำไปเกิดจากความจ�ำ ไม่ใช่
ความเข้าใจ เมื่อเจออะไรที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน ก็จะ
ไม่รู้ถึงวิธีการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง
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ทุกวันนี้ผมต้องยอมรับว่า ก็ยังไม่เข้าใจในพื้นฐาน
ของหลายๆ เรื่องอย่างลึกซึ้ง จึงยังต้องหยิบหนังสือที่
เกี่ยวข้อง กับทฤษฏีที่อธิบายพื้นฐานการท�ำงานของ
ระบบเครือข่ายมาอ่านทบทวนและเพิ่มเติมความรู้
อยู่เสมอ เพื่อเก็บไว้เป็นคลังความรู้ส�ำหรับใช้ในการ
วิเคราะห์ปัญหา ดังนั้นถ้าอยากเก่งอย่าเพิ่งเบื่อกับ
ค�ำว่าทฤษฏีและหลักการพื้นฐานนะครับ เพราะหาก
ต้องการท�ำงานในสายงานด้านนี้ในระดับสูงแล้วสิ่ง
เหล่านี้ส�ำคัญจริงๆ ครับ เมื่อไหร่ที่สามารถน�ำความรู้
พื้นฐานมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่างๆ ได้ เมื่อนั้นคุณก็
คือ “มืออาชีพ” ในสายงานของคุณแล้ว

สายงานด้าน Computer Network ยังเปิด
กว้างและตลาดงานมีความต้องการอีกมาก ยิ่งการ
พัฒนาด้านระบบเครือข่ายก้าวหน้าเท่าไหร่ สายงาน
ด้านนี้ก็ยิ่งมีความส�ำคัญมากขึ้นเท่านั้น ขอเพียงเรา
มุ่งมั่น ตั้งใจจริง และรู้จักประยุกต์ใช้ ไม่นานก็เก่งได้
แต่อย่าเก่งเพียงอย่างเดียวนะครับ ต้องสามารถน�ำ
ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ หากมี
โอกาสก็ถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับคนรุ่นต่อไปด้วยครับ
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อยากเป็นผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

?

ต้องรู้และท�ำอะไรบ้าง

การก้าวเข้าสู่อาชีพผู้ดูแลระบบ (Admin) อาจดูเป็นเรื่องที่
ยากส�ำหรับบางคน เพราะต้องใช้ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์อยู่พอ
สมควร ไม่ว่าจะเป็นด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย รวม
ถึงการเซ็ตระบบรักษาความปลอดภัยด้วย แต่ผมคิดว่าคงไม่ยาก
เกินไปส�ำหรับผู้มีใจรักที่จะท�ำงานด้านนี้ โดยเฉพาะการหมั่นศึกษา
หาความรู้ ทั้งจากหนังสือและเว็บไซต์ต่างๆ
นอกจากการมีใจรักและความพยายามแล้ว สิ่งที่ส�ำคัญอย่าง
ยิ่งก็คือการหมั่นฝึกฝนและพัฒนาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
เพราะเทคโนโลยีและความรู้ด้านนี้เปลี่ยนแปลงค่อนข้าง
เร็ว โดยเฉพาะด้านการรักษาความปลอดภัย (Security)
เพราะไวรัสและรูปแบบการโจมตีใหม่ๆ ของ Hacker
เกิดขึ้นทุกวัน ถ้าเราพลาดการติดตามข่าวสารเหล่านี้เพียง
แค่ 1 เดือน ก็ถือว่าความรู้ที่เคยมีมาเกือบจะใช้ไม่ได้แล้ว
จะเห็นว่า Admin ต้องท�ำงานหนักพอสมควร เพราะต้อง
มีเวลาในการทบทวนและติดตามข่าวสารเหล่านี้อยู่ตลอด
เวลา
ส�ำหรับหน้าทีข่ อง Admin ในบ้านเรานัน้ ค่อน
ข้างจะแตกต่างจากประเทศอื่นๆ อยู่พอสมควร อาจ
เป็นเพราะในบ้านเรานั้น ความรู้เหล่านี้ยังไม่เปิดกว้าง
หรือแพร่หลายมากนัก แม้จะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนก็ตาม ใน
สายตาของผู้ใช้คอมพิวเตอร์หรือต่อไปผมขอเรียกว่า
“User” ซึ่งหมายถึงผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ แต่ยังไม่มี
ทักษะในการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์มากนัก
มักจะมอง Admin ว่าเป็นผู้รอบรู้ไปเสียหมด
ทุกอย่าง แม้กระทั่งหัวหน้างานหรือผู้จัดการของ
องค์กรนั้นๆ ส่วนใหญ่ก็เข้าใจกันเช่นนี้ ดังนั้น
Admin ในบ้านเราจึงต้องท�ำทุกอย่าง ตั้งแต่การ
ซ่อมคอมพิวเตอร์, ลงโปรแกรม, ฆ่าไวรัส, หรือแม้
กระทั่งการท�ำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งความ
จริงแล้วหน้าที่เหล่านี้น่าจะเป็นของพนักงานไอทีด้าน
ซัพพอร์ตมากกว่าที่จะเป็นหน้าที่ของ Admin
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หน้าที่ของ Admin จริงๆ แล้วควรเป็นผู้ที่คอย
ตรวจสอบและแก้ปัญหาการท�ำงานของระบบเครือข่าย
เท่านั้น ซึ่งที่เมืองนอกเขาก็ท�ำกันอย่างนั้น ส่วนปัญหา
การซ่อมคอมพิวเตอร์ต่างๆ จะเป็นหน้าที่ของฝ่าย
ซัพพอร์ต Admin จะต้องรับผิดชอบในส่วนของระบบ
เครือข่ายให้ท�ำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
แต่ในบ้านเรา Admin มีหน้าที่สารพัดอย่าง ซึ่งจาก
ประสบการณ์ของผมที่พบมาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ คือ
นอกจากดูแลระบบเครือข่ายแล้ว ก็ยังต้องมานั่งซ่อม
คอมพิวเตอร์หรือลงโปรแกรมต่างๆ ด้วย ดังนัน้ Admin
ในบ้านเราผมคิดว่ามีความสามารถสูงมาก

(ไม่ได้ประชดนะครับ ส่วนใหญ่จึงมักไม่รู้ลึกในด้าน
ใดด้านหนึ่ง) หน้าที่รับผิดชอบก็ค่อนข้างมาก จึงเป็นงาน
ที่หนักของ Admin มือใหม่พอสมควร
เอาล่ะครับพูดไปบ่นไปกันบ้างนิดๆ หน่อยๆ พอ
สมควร อีกค�ำถามหนึ่งที่ผมคิดว่า มือใหม่ที่อยากเป็น
Admin อยากรู้เป็นอันดับแรกๆ เลยก็คือ จะต้องศึกษา
ความรู้ด้านใดบ้าง ซึ่งค�ำถามนี้ผมก็เคยอยากทราบมา
ก่อน เอาเป็นว่าผมสรุปเป็นหัวข้อคร่าวๆ ดังนี้
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1

แน่นอนครับพื้นฐานอันดับแรกที่ Admin
ทุกคนต้องมีก็คือทางด้านฮาร์ดแวร์
เช่น รู้จักกับส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ แต่ละอุปกรณ์มีหน้าที่อย่างไร
นอกจากนี้ก็ควรมีทักษะในการประกอบคอมพิวเตอร์และแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับ
ฮาร์ดแวร์ได้บ้างพอสมควร เช่น พอจะวิเคราะห์ได้ว่า คอมพิวเตอร์เสียเกิดจาก
อุปกรณ์ตัวไหน ควรจะถอดเปลี่ยนตัวใดบ้างเพื่อให้เครื่องกลับมาท�ำงานได้
เหมือนเดิม ไม่จ�ำเป็นต้องถึงกับซ่อมเมนบอร์ด ถอดเปลี่ยนชิป ออกมาทีละตัว
หรอกครับ

2

ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านระบบเครือข่าย

เช่น รู้ว่าการท�ำงานของระบบเครือข่ายเป็นอย่างไร หมายเลข IP Address
และ Protocol คืออะไร อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบเครือข่ายท�ำงานอย่างไร แก้ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายได้ รวมถึงสามารถติดตั้งระบบเครือข่ายในแบบ
Workgroup และแบบ Client/Server ได้

3

เซ็ตระบบการท�ำงานของ Windows Server ได้
เช่น การโปรโมทเครื่อง Server ให้เป็น Domian Controller การติดตั้ง
Acitve Directory, DNS Server, Web Server หรือ Mail Server เป็นต้น

4

มีความรู้ด้านความปลอดภัยพอสมควร

ตรงส่วนนีอ้ าจไม่จำ� เป็นต้องรูล้ กึ มากนัก แต่กค็ วรมีไว้ครับจะช่วยอัพค่าตัวได้
เยอะทีเดียว เช่น การก�ำจัดไวรัส การติดตัง้ Firewall ทัง้ ในแบบของฮาร์ดแวร์หรือ
ซอฟต์แวร์ รวมถึงติดตัง้ Proxy Server ได้ เป็นต้น

5

สามารถติดตั้งบริการเสริมต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบเครือข่ายได้
เช่น การท�ำ VoIP, การติดตั้งกล้อง หรือการสร้างเครือข่าย Video
Conference
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การเริ่มต้นจากการเป็น Admin จะเห็นว่าจ�ำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านระบบเครือข่ายอยู่
พอสมควร แต่เชื่อผมเถอะครับว่าค่อยๆ เริ่มศึกษาไปทีละเรื่องทีละด้าน จะท�ำให้มือใหม่ที่ต้องการ
เริ่มศึกษาอาชีพทางด้านนี้ไม่หนักหนาสาหัสจนเกินไป เมื่อสะสมความรู้พอสมควรแล้ว เราค่อย
มาดูกันว่าจะลงลึกในด้านใดต่อไป ส่วนใหญ่ก็จะแยกออกได้อีกเป็น 2 ส่วนครับคือ System
Admin กับ Network Admin
ส�ำหรับมือใหม่ที่ต้องการศึกษางานทางด้านนี้จริงๆ นอกจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้ว หาก
ต้องการความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานต่อยอดไปศึกษาในระดับสูงได้อย่างรวดเร็ว
ผมคิดว่าการเข้าอบรมกับศูนย์อบรมที่มีคุณภาพก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดี เพราะการอ่านเพียง
อย่างเดียวในตอนแรกๆ ผมคิดว่ามือใหม่หลายคนอาจจะยังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง การได้เข้า
อบรมกับผู้มีประสบการณ์จะช่วยให้มือใหม่เข้าใจได้เร็วยิ่งขึ้น เพราะแทนที่จะเสียเวลาศึกษาด้วย
ตัวเอง ซึ่งอาจต้องใช้เวลาเป็นปี การเข้ารับการอบรมอาจช่วยร่นระยะเวลาในการเรียนรู้เหลือ
เพียงแค่ 6 เดือนก็สามารถเข้าสู่อาชีพทางด้านนี้ได้แล้ว อย่างไรก็ตามก็ควรเลือกศูนย์อบรมที่มี
คุณภาพสักนิด เข้าใจความต้องการของผู้เรียน ส�ำหรับศูนย์อบรม ez-admin ก็เป็นอีกแห่งหนึ่ง
ที่เป็นทางเลือกที่ดีส�ำหรับมือใหม่ที่ต้องการก้าวเข้าสู่อาชีพผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เพราะที่นี่จะ
เน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียน (โดยเฉพาะมือใหม่) ได้เข้าใจและสามารถน�ำไปต่อยอดความรู้ใน
เชิงลึกต่อไปได้ เพราะผมคิดว่าพื้นฐานเป็นสิ่งส�ำคัญ หากพื้นฐานดีแล้ว แน่นแล้ว การเรียนรู้ใน
เนื้อหาที่ยากขึ้นไปอีกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
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เส้นทางไหนดีระหว่าง System Admin
กับ Network Admin
ส�ำหรับมือใหม่ที่เพิ่งสนใจหรือก้าวเข้าสู่อาชีพ Admin ใหม่ๆ หลายคนอาจสงสัยกับค�ำว่า
“System Admin” และ “Network Admin” มีความหมายต่างกันอย่างไร

หน้าที่ของ System Admin
System Admin มีหน้าที่ดูแลเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่าย ทั้งทางด้าน Hardware
และ Software เช่น การติดตั้งระบบปฎิบัติการ
Windows Server 2003/2008 หรือ Windows
XP/Vista โดยจะต้องการก�ำหนดค่าต่างๆ ทั้งในส่วน
ของเครื่อง Server และ Client ให้สามารถใช้งานใน
ระบบเครือข่ายได้ เช่น การติดตั้ง Active Directory
, โปรโมท Domain Controller, การก�ำหนด IP
Address, ก�ำหนดสิทธิ์ในการใช้งาน Policy หรือติด
ตั้ง Server ต่างๆ เช่น File Server, Mail Server,
Print Server เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการ
อัพเดท Service Pack, โปรแกรมสแกนไวรัส หรือท�ำ
การแบ็คอัพข้อมูลของเครื่อง Server/Client เก็บไว้
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หน้าที่ของ Network Admin
Network Admin มีหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ท�ำงานอยู่ในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เช่น การก�ำหนดค่าการท�ำงานของ
Switch, Router, VPN, Firewall รวมถึงการออกแบบ
และติดตั้งระบบเครือข่าย LAN ทั้งหมด ส่วนใหญ่
Network Admin จึงมักคลุกคลีอยู่กับอุปกรณ์ต่างๆ
ในระบบเครือข่ายมากกว่า System Admin และ
สามารถแก้ปัญหาการท�ำงานของระบบเครือข่ายได้เป็น
อย่างดี แต่ถ้าเป็นปัญหาที่เครื่อง Server ผู้ที่ท�ำหน้าที่
เป็น Network Admin ก็จะไม่มีความเชี่ยวชาญมากนัก
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System Admin +
Network Admin เป็นไปได้ไหม
หลายๆ องค์กรในบ้านเราที่มีระบบเครือข่ายไม่ใหญ่
มากนัก มักจะรวมเอา System Admin และ Network
Admin เป็นคนเดียวกัน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และมัก
เรียกโดยรวมว่า Administrator หรือเรียกสั้นๆ ว่า
Admin ดังนั้นผู้ที่ท�ำงานเป็น Admin ในบ้านเราจึง
ท�ำงานกันค่อนข้างหนัก และจ�ำเป็นต้องเรียนรู้วิชาต่างๆ
ในระบบเครือข่ายเกือบทุกด้าน เพราะถ้าไม่เชี่ยวชาญ
ด้านใดด้านหนึ่งจริงๆ โอกาสที่จะได้งานมีน้อยมาก

อย่างไรก็ตามการเรียนรู้ทั้งด้าน System Admin
และ Network Admin ไปพร้อมๆ กัน ก็ไม่ใช้เรือ่ งยาก
เย็นสักเท่าไหร่ เพราะหากตั้งใจจริงๆ ก็มีหลายคนที่
สามารถท�ำได้ แน่นอนว่าค่าตอบแทนที่ได้รับก็ย่อมสูง
ขึ้นตามความรู้ความสามารถที่มีไปด้วย ผมจึงแนะน�ำว่า
ส�ำหรับมือใหม่ที่ต้องการก้าวสู่อาชีพทางด้านนี้จริงๆ หาก
เป็นไปได้ในช่วงเริ่มต้นเราควรศึกษาทั้งทางด้าน
System Admin และ Network Admin ไปพร้อมๆ
กัน เพราะอย่างน้อยความรู้พื้นฐานทั้งสองด้านนี้ จะช่วย
ให้เราสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ไม่จ�ำเป็น
ต้องรอปรึกษาใคร จากนั้นเมื่อพื้นฐานแน่นพอสมควร
แล้วค่อยเลือกศึกษาในด้านใดด้านหนึ่งต่อไป
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เป็น Admin กันเถอะ รับรองไม่ตกงาน
ในยุคที่เศรษฐกิจก�ำลังถดถอยเช่นนี้ ท�ำให้หลาย
คนที่โชคร้ายต้องประสบกับภาวะตกงาน หรือเรียกให้ดู
ดีหน่อยก็ ถูกเชิญให้ออก แต่ยังมีอีกหลายคนและหลาย
อาชีพที่แม้จะถูกกระทบกับภาวะเศรษฐกิจที่ย�่ำแย่ แต่ก็
ยังสามารถประคองตัวให้รอดปลอดภัยต่อไปได้ สังเกตดู
นะครับว่าคนเหล่านี้เขาท�ำอาชีพอะไรกัน ผมบอกให้ก็ได้
ครับว่าส่วนใหญ่แล้วมักเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความสามารถ
เฉพาะ ปัจจุบันคนไอทีก็มีอยู่ไม่น้อยครับที่ต้องตกงาน
แต่ผมก็เชื่อว่าเป็นส่วนน้อยเท่านั้น

จากการส�ำรวจล่าสุดของบริษัท CISCO (บริษัทผู้
ผลิตอุปกรณ์ Network ที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของโลก)
รายงานออกมาว่า ตลาดแรงงานยังต้องการบุคคลากร
ทางด้านไอทีอีกมาก แต่สาขาที่ยังขาดแคลนมากที่สุดก็
คือ ทางด้านผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั่นเอง
เช่น System Admin หรือ Network Admin เป็นต้น

22

เป็น Admin ไม่ยากอย่างที่คิด
ท�ำไมต�ำแหน่งงานไอทีด้านนี้จึงขาดแคลน จาก
การวิเคราะห์ของผมคิดว่า ปัจจุบันสถานศึกษาต่างๆ
ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและอาชีวะ ยังไม่สามารถ
พัฒนานักศึกษาให้สามารถก้าวสู่งานทางด้านนี้ได้
โดยตรง จะสังเกตว่าไม่มีคณะหรือสาขาที่เรียนให้มา
เป็นผู้ดูแลระบบโดยตรง (เขียนมาถึงตรงนี้ เพื่อความ
กระชับผมขอเรียกผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ว่า “Admin” นะครับ) ส่วนใหญ่มักเป็นเพียงวิชา
หนึ่งที่สอดแทรกเข้าไปในคณะสารสนเทศหรือสาขา
ไอทีต่างๆ เท่านั้น นับว่ายังน้อยและไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ บางแห่งแม้จะมีเรียนและให้จับอุปกรณ์
ของจริงกันบ้าง แต่ก็ต้องใช้เวลาเรียนพอสมควร
เพราะจะต้องเรียนวิชาบังคับอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
อาชีพนี้ไปด้วย ท�ำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายพอสมควร
แต่จากนี้จนถึงในอนาคตความเชี่ยวชาญทางด้านนี้จะ
มีความส�ำคัญอย่างมาก เพราะคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน
ไม่ได้ท�ำงานในแบบสแตนอโลนอีกต่อไป แต่จะถูก
เชือ่ มต่อเข้าหากันทัง้ หมดเพือ่ ท�ำงานเป็นระบบเครือข่าย
ทั้งแบบมีสายและแบบไร้สาย ในองค์กรและบริษัท
ต่างๆ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จึงจ�ำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
มาดูแลระบบเครือข่ายของตัวเอง เพราะหากเครือข่าย
ล่มหรือถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดี จนระบบคอมพิวเตอร์
ไม่สามารถท�ำงานได้ ย่อมส่งผลต่อความเสียหายอย่าง
มหาศาลต่อองค์กรอย่างแน่นอน (ในองค์กรระดับชาติ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจมากมายจนไม่สามารถ
ประเมินค่าได้)
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อ่านมาถึงตรงนี้ ผมคิดว่าผู้อ่านคงเริ่มสนใจกันบ้าง
แล้วนะครับว่า “การเป็น Admin มันก็น่าสนใจดีนะ
แล้วมันจะเป็นกันได้ง่ายๆ หรือเปล่า ถ้าง่ายจริงท�ำไม
จึงมีคนเป็นกันน้อย สงสัยว่ามันต้องยากแน่ๆ เลย” ผม
ขอบอกตรงนี้เลยครับว่า “มันไม่จริงครับ หรือถ้าจริงก็
จริงบางส่วนเท่านั้น” บางท่านอาจเคยมีประสบการณ์
ไม่ดีกับค�ำว่า Admin กันมาก่อน เพราะเคยซื้อหนังสือ
หรือเข้ารับการอบรมจากที่ต่างๆ มาแล้ว ก็บอกว่า “ยา
กกกส์” หรือ “ไม่เข้าใจโว้ยยยย” ผมอยากจะบอกกับ
ท่านเหล่านั้นว่า “ถ้าเราเข้าให้ถูกทางมันก็ไม่ยากหรอกครับ”
เอาอย่างนี้นะครับ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพกัน
ชัดๆ ผมเปรียบเทียบกับการขับรถไปยังสถานที่ที่เรา
ไม่รู้จักมาก่อนก็แล้วกัน ถ้าเราขับไปไม่ถูกทางไม่มี
การวางแผนหรือดูแผนที่ศึกษาเส้นทางกันมาก่อน ก็
อาจต้องขับอ้อมบ้าง เลยบ้าง หรือหลงบ้าง กว่าจะ
ถึงก็ต้องเสียเวลาไปพอสมควร หรืออาจถอดใจเลิก
ไปยังจุดหมายปลายทางนั้นแล้วขับกลับบ้านไปเลย
ก็ได้ แต่ถ้ามีการศึกษาเส้นทางมาเป็นอย่างดี การไป
ยังจุดหมายที่ต้องการก็คงไม่ยากอย่างที่คิด ยิ่งหากมี
ผู้แนะน�ำให้ใช้เส้นทางด่วนพิเศษหรือทางลัดก็จะช่วย
ย่นระยะเวลาเดินทางและถึงเส้นชัยที่ตั้งใจไว้รวดเร็ว
ขึ้น ก็เปรียบเสมือนกับการอ่านหนังสือหรือเข้าอบรม
กับศูนย์อบรมดีๆ เราก็จะสามารถศึกษาเรื่องยากๆ
ให้เข้าใจได้ง่ายนั่นเอง
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ประสบการณ์ตรงจาก Admin อย่างผม
ผมขอเล่าประสบการณ์ตรงเพื่อให้ผู้อ่าน
ที่รักและสนใจที่จะเรียนรู้วิชาทางด้านนี้ให้เป็น
ก�ำลังใจในการเรียนรู้ต่อไปก็แล้วกันว่า “มัน
ไม่ได้ยากอย่างที่หลายคนคิด” ก่อนที่จะก้าว
สู่อาชีพทางด้าน Admin ผมก็คงเหมือนๆ
กับผู้อ่านหลายๆ ท่านนี่ละครับที่ชอบอยู่กับ
เจ้ากล่องสี่เหลี่ยมขาวๆ ขุ่นๆ ที่เรียกกันว่า
“คอมพิวเตอร์” จึงมักซื้อหนังสือคอมพิวเตอร์
มาทดลองเล่นนู่นเล่นนี่อยู่เป็นประจ�ำ ไม่ว่า
ด้านฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวกับการซ่อมคอมพิวเตอร์, ประกอบเครื่อง หรือด้านซอฟต์แวร์ เช่น
ติดตั้ง Windows, ลงโปรแกรม หรือแม้กระทั่งงานด้านกราฟิกก็ยังเอา โดยแทบไม่เคย
รู้เรื่องหรือสนใจศึกษางานด้านระบบเครือข่ายหรือ Network มาก่อนเลย ส่วนวิชา
ความรู้ในระบบการศึกษาที่ร�่ำเรียนมานั้น แม้จะเกี่ยวกับการท�ำงานด้านคอมพิวเตอร์
อยู่บ้าง แต่มันก็ปนๆ รวมๆ กันไปหมด ทั้งเขียนโปรแกรม, ฮาร์ดแวร์ และ Network
แต่กลับไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นัก ผมจ�ำได้ว่าวิชาที่เกี่ยวกับระบบเครือข่ายนั้นเป็น
วิชาที่น่าเบื่อที่สุด แม้เนื้อหาบางตอนจะ
น่าสนใจและพอดึงดูดความสนใจผมได้บ้าง
แต่การบรรยายของอาจารย์นั้นแทบจะเป็น
เชิงวิชาการล้วนๆ เมื่อนั่งฟังนานๆ เข้าก็พลอย
จะหลับไปซะอย่างงั้น
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ที่เล่ามาทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นตัวอย่างในการสร้าง
จนกระทั่งได้ท�ำงานด้วยการเป็นนัก
แรงบรรดาลใจให้กับทุกท่านที่อยากจะ
เขียนหนังสือและบทความทีเ่ กีย่ วกับ
เริ่มเดินทางสายอาชีพนี้ว่า “มันไม่มี
คอมพิวเตอร์ จึงต้องมีการ
อะไรยากอย่างที่คิด” มันจะค่อน
ทดสอบการท�ำงานในหลายๆ
ข้างยาก และสับสนในช่วงแรก
ด้านของคอมพิวเตอร์ จึง
เท่านั้น แม้จะไม่ได้เรียนมา
ได้ศกึ ษาความรูด้ า้ นระบบ
ทางสายนี้โดยตรง แต่หาก
เครือข่ายอย่างเต็มตัว
พยายามศึกษาต่อไป ผมเชื่อ
และเริม่ รูส้ กึ ชอบ เพราะ
ว่าทุกท่านก็จะประสบความ
ได้ซื้ออุปกรณ์มาทดสอบ
ส�ำเร็จในระดับหนึ่ง และไม่ต้อง
ด้วยตัวเอง ในตอนที่เรียน
กลัวตกงานอีกต่อไป หากในตอน
อยู่ฟังแต่การบรรยายท�ำให้
สมัครงานท่านระบุว่ามีความสามารถ
กลายเป็นเรื่องน่าเบื่อ ในขณะที่
ในการดูแลระบบและติดตั้ง Server รวม
การศึกษาด้วยตัวเองนั้น ผมลงทุนซื้อ
ถึงดูแลทางด้านความปลอดภัยได้ รับรองครับว่า
อุปกรณ์ทั้งหมดมาทดลองติดตั้งด้วยตัวเอง ช่วงแรกๆ
นอกจากจะไม่ตกงานแล้ว เงินเดือนที่ได้รับย่อมจะมาก
ก็เริ่มจากขั้นพื้นฐานก่อนคือ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สอง
เครื่องให้แลกเปลี่ยนข้อมูลและแชร์อินเทอร์เน็ตให้ใช้งาน กว่างานไอทีประเภทอื่นๆ อย่างแน่นอน
ร่วมกันได้ ซึ่งตอนนั้นใครท�ำได้ขนาดนี้ถือว่ามันช่างเป็น
เรื่องน่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิง่ ต่อมาจึงเริม่ ซือ้ Switch มา
เชือ่ มต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ที่เริ่มมีมากขึ้น จน
หนังสือภาษาไทยที่เกี่ยวกับ Network ถูกผมครอบครอง
ไปหมดแล้ว จึงเริ่มหันมาอ่าน Text Book อย่างจริงจัง
หนังสือเหล่านี้มันช่วยเปิดโลกกว้างที่เกี่ยวกับการศึกษา
ทางด้านระบบเครือข่ายได้มากกว่าหนังสือพื้นฐานทั่วไป
ต่อมาผมก็เริ่มรับงานที่เกี่ยวกับการวางระบบเครือข่าย
จากเล็กไปใหญ่จนเกิดความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่ง ทุก
วันนี้ผมก็ยังต้องอัพเดทความรู้ทางด้านนี้อยู่ตลอดเวลา
เพราะเทคโนโลยีทางด้าน IT เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว
มาก หากรักที่จะหากินบนทางสายอาชีพนี้ ก็จ�ำเป็นต้อง
อัพเดทความรู้ให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลา
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ที่เล่ามาทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นตัวอย่างในการสร้างแรงบรรดาลใจให้กับทุกท่านที่อยากจะเริ่มเดินทางสายอาชีพ
นี้ว่า “มันไม่มีอะไรยากอย่างที่คิด” มันจะค่อนข้างยาก
และสับสนในช่วงแรกเท่านั้น แม้จะไม่ได้เรียนมาทาง
สายนี้โดยตรง แต่หากพยายามศึกษาต่อไป
ผมเชื่อว่าทุกท่านก็จะประสบความส�ำเร็จในระดับหนึ่ง
และไม่ต้องกลัวตกงานอีกต่อไป หากในตอนสมัครงาน
ท่านระบุว่ามีความสามารถในการดูแลระบบและติดตั้ง
Server รวมถึงดูแลทางด้านความปลอดภัยได้ รับรอง
ครับว่านอกจากจะไม่ตกงานแล้ว เงินเดือนที่ได้รับย่อม
จะมากกว่างานไอทีประเภทอื่นๆ อย่างแน่นอน

เป็น Admin มีทางเลือกที่มากกว่ากินเงินเดือน
จะเห็นว่าผู้ที่ก้าวสู่อาชีพนี้จะมีทางเลือกที่หลาก
หลาย และได้รับเงินค่าตอบแทนที่สูงพอสมควร ในภาวะ
ที่มีแต่คนตกงาน หลายบริษัทต้องเลือกปลดแรงงานที่
ไม่มีความจ�ำเป็นหรือที่มีความสามารถน้อยที่สุดออกไป
ก่อน แต่คงไม่มีองค์กรใดที่ต้องการปลดผู้ควบคุมและ
ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ถือว่ามีความส�ำคัญ
อันดับต้นๆ อย่างแน่นอน แล้วท่านจะไม่อยากเป็น
แรงงานที่มีความส�ำคัญต่อองค์กรหรือ? มาเริ่มเป็น
Admin ตอนนี้ก็ยังไม่สาย (อายุเท่าไหร่ก็เป็นได้ ไม่ต้อง
กลัวเด็กหรือแก่เกินไป) ส�ำคัญว่าจะเริ่มเมื่อไหร่เท่านั้น
เริ่มก่อนได้เปรียบก่อนนะครับ เป็นแล้วไม่ต้องกลัว
นอกจากนี้ ส�ำหรับผู้ไม่ต้องการท�ำงานประจ�ำ ก็
สามารถรับงานอิสระ เช่น เปิดบริษัทรับติดตั้งดูแลระบบ ตกงานแน่นอน
เครือข่าย และจัดท�ำโซลูชั่นต่างๆ เช่น ติดตั้งระบบกล้อง
วงจรปิดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, ติดตั้งระบบเครือข่าย
ไร้สายระยะไกล, ติดตั้งระบบเครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล
ระหว่างสาขาเพื่อความปลอดภัย (VPN) หรือติดตั้งระบบ
Wireless Hotspot เพื่อเก็บค่าใช้งานเครือข่ายไร้สาย
เป็นต้น ซึ่งโซลูชั่นเหล่านี้ก�ำลังเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในอาคาร
หรือส�ำนักงานให้เช่าต่างๆ ซึ่งมีค่าติดตั้งระบบในราคาที่
ค่อนข้างสูง นี่ยังไม่นับรวมถึงการบริการหลังการติดตั้งอีก
ต่างหากนะครับ
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Hacking & Security เรียนยากจริงหรือ
แล้วใช้ท�ำงานด้านไหน?
หลังจากที่ผมเปิดคอสต์อบรม Hacking & Security ไปได้ไม่นาน ผลตอบรับกลับมาก็ถือว่าค่อนข้างดี
ครับ แต่ที่ดียิ่งกว่าก็คือ ค�ำถามที่เข้ามาหลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะหนีไม่พ้นว่า จะเรียนคอสต์นี้ต้องมีพื้นฐาน
อะไรมาบ้าง? เรียนไม่กี่วันจะเรียนทันหรือ? แล้วเรียนจบไปแล้วใช้ท�ำงานด้านไหนบ้าง? สรุปแล้วผมจะพบกับ
ค�ำถามเหล่านี้บ่อยมาก วันนี้ไม่มีคอสต์สอนก็เลยว่างมานั่งเขียนบทความชิ้นนี้เพื่อตอบข้อสงสัยส�ำหรับผู้สนใจ
สายงานด้านนี้และผู้ที่ยังลังเลว่าจะเข้าอบรมดีหรือไม่ บทความนี้คงช่วยคลายปัญหาและข้อสงสัยต่างๆ ลงไปได้
บ้างนะครับ

เรียนยากหรือเปล่า ต้องมีพื้นฐานอะไรบ้างถึงจะเรียนได้รู้เรื่อง
ค�ำถามนี้ถือเป็นค�ำถามยอดฮิตติดอันดับหนึ่งมา
ตลอดเลยครับ จะเรียนด้าน Hacking & Security
ต้องมีพื้นฐานอะไรมาบ้าง กลัวเรียนแล้วไม่รู้เรื่อง
ผมก็ขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่า การเรียนรู้ด้านนี้มันไม่
ได้ยากอย่างที่ใครๆ คิด เพียงแต่พื้นฐานที่เราต้องมีมา
ก่อนนั้นเป็นสิ่งส�ำคัญ เช่น พื้นฐานด้าน Network ที่
ต้องมี คือสิ่งเหล่านี้ครับ

1

รู้เรื่องพื้นฐานการท�ำงานของระบบเครือข่าย

เช่น เครือข่าย LAN หรือ WAN คืออะไร, LAN
ท�ำงานอย่างไร, มีส่วนประกอบอะไรบ้างในเครือข่าย,
อุปกรณ์แต่ละตัวที่ท�ำงานบนเครือข่ายมีหน้าที่ท�ำอะไร
บ้าง, การท�ำงานของเครือข่ายแบบ Workgroup และ
แบบ Client/Server
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2

รู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมายเลข
IP Address

เช่น หมายเลข IP แบ่งเป็นกี่ส่วน, หมายเลขเครือ
ข่ายหรือหมายเลขเครื่องของแต่ละคลาสเป็น
อย่างไร, IP LAN กับ IP WAN แตกต่างกันอย่างไร

3

รู้เรื่องพื้นฐานของระบบความปลอดภัย
ในเครือข่าย อาจไม่ต้องลึกซึ้งมาก

เช่น Firewall คืออะไร ท�ำหน้าที่ยังไง, NAT หรือ
Port Forward คืออะไร

4

รู้จักหน้าที่การท�ำงานของ Server
แต่ละตัว

เช่น DNS Server ท�ำหน้าที่อะไร, Proxy Server
คืออะไร, Domain Controller คืออะไร หรือ
Mail Server และ Web Server ท�ำหน้าที่อะไร

5

ศึกษาการท�ำงานของ Windows
Server และ Linux Server มาบ้าง
ไม่ต้องมากเกินไปก็สามารถเรียน
รู้เรื่องได้

หัวข้อที่ผมพูดถึงทั้งหมดถ้ามีหมดทุกข้อก็ดี แต่ถ้ามีบ้างไม่มีบ้างก็สามารถเรียนรู้เรื่องได้ แต่ถ้าไม่มีสักข้อเลยอัน
นี้ผมคงยังไม่แนะน�ำให้เรียนด้านนี้ ควรเริ่มเรียนในส่วนของพื้นฐานเบื้องต้นของ Network มาก่อน จะท�ำให้สามารถ
เรียนได้รู้เรื่องและเข้าใจได้ลึกซึ้งขึ้น สรุปว่า พื้นฐานเป็นสิ่งส�ำคัญครับ ควรมีมาบ้างก่อนที่จะศึกษาด้าน Hacking &
Security ถ้ามีมาบ้างแล้ว ก็จะเข้าใจว่าการเรียนรู้วิชาด้านนี้ไม่ได้ยากอะไรเลย
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เรียนไม่กี่วันจะเรียนทันหรือ
ค�ำถามนี้ก็เป็นอีกค�ำถามหนึ่งที่ผู้สนใจเข้าอบรม
สอบถามกันมากครับว่า ระยะเวลาเพียงวันเดียวหรือ
สองวันจะเรียนได้ทันกับเนื้อหาที่ลงไว้ในเว็บไซต์หรือ
ก็คงต้องยืนยันครับว่าทันอย่างแน่นอน เพราะก่อนที่
จะลงคอสต์เรียนให้กับผู้สนใจ ผมหรือพวกเราทุกคน
ในศูนย์อบรมฯ จะสอบถามก่อนเสมอว่า การลงเรียน
คอสต์ Hacking & Security ได้ จะต้องมีพื้นฐาน
ด้าน Network มาบ้าง ส่วนในเรื่องของเนื้อหาที่จะ
สอนแต่ละคอสต์ จะแบ่งย่อยออกเป็นคอสต์สั้นๆ
ประมาณวันหรือสองวัน เพียงให้ทนั ต่อการสอนและง่าย
ต่อการตัดสินใจอบรมของผู้เรียน
แต่ละคอสต์จะเน้นเนื้อหาเฉพาะด้านเป็นเรื่องๆ
ไป เช่น คอสต์ที่เกี่ยวกับช่องโหว่ของ Windows,
คอสต์ที่เกี่ยวกับช่องโหว่ของระบบเครือข่ายไร้สาย
หรือคอสต์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของรหัส
พาสเวิร์ด เป็นต้น นอกจากนี้เนื้อหาส่วนใหญ่ที่ใช้ใน
การอบรมจะไม่เน้นด้านทฤษฎี ซึ่งผมคิดว่าน่าจะหา
อ่านจากหนังสือด้านนี้ทั่วไป แต่จะเน้นด้านปฎิบัติให้
ผู้เข้าอบรมได้ทดลองท�ำจริงมากกว่าครับ ดังนั้นการ
อบรมเพียงแค่วันหรือสองวันจึงเพียงพอต่อการเรียน
อย่างแน่นอนครับ

เรียนจบแล้วไปท�ำงานด้านไหน
ค�ำถามนี้เป็นค�ำถามที่นานๆ จะเจอ
สักทีครับ แต่ผมถือว่าเป็นค�ำถามที่ดีมากๆ
เพราะถ้าเราลองตัดสินใจที่จะฝากชีวิตไว้
กับสายงานด้านใดด้านหนึ่งแล้ว อย่างน้อย
เราต้องแน่ใจก่อนว่าสายงานด้านนี้เป็นเส้น
ทางแห่งอนาคตที่สดใสของเรา
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ค�ำถามนี้เป็นค�ำถามที่นานๆ จะเจอสักทีครับ แต่
ผมถือว่าเป็นค�ำถามที่ดีมากๆ เพราะถ้าเราลองตัดสินใจ
ที่จะฝากชีวิตไว้กับสายงานด้านใดด้านหนึ่งแล้ว อย่าง
น้อยเราต้องแน่ใจก่อนว่าสายงานด้านนี้เป็นเส้นทาง
แห่งอนาคตที่สดใสของเรา
ในยุคที่ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์เข้ามา
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวันของเราแทบทุกด้าน โดย
เฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินและข้อมูลส�ำคัญ
ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ทางด้าน
Hacking & Security เป็นอย่างยิ่ง เพราะหาก
Admin มีความรู้เพียงแค่การวางระบบให้ท�ำงานได้
เพียงอย่างเดียว ถึงแม้ว่าระบบนั้นๆ ท�ำงานได้ดี
เพียงใด แต่ขาดซึ่งความปลอดภัย ก็ย่อมส่งผลเสีย
หายต่อองค์กรอย่างมาก จนบางครั้งอาจไม่สามารถ
ประเมินค่าได้เลย

ปัจจุบันในหลายๆ องค์กรจึงต้องมี Admin ที่
นอกจากมีความรู้ด้านระบบ Network แล้วยังต้อง
มีการระบุคุณสมบัติอีกด้วยว่าต้องมีความรู้ด้าน
Security ด้วย หรือบางครั้งอาจต้องจ้าง Admin ที่
อยู่ในสายงานด้านนี้มาทดสอบระบบอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อหาช่องโหว่และการป้องกันก่อนที่จะเกิดความเสีย
หายขึ้นจริง ส�ำหรับค่าตอบแทนของ Admin ที่มาทาง
ด้าน Security ค่อนข้างสูงและอยู่ในระดับที่สูงกว่า
งานด้าน IT ในสายงานด้านอื่นๆ มาก เพราะฉะนั้นไม่
ต้องกลัวนะครับว่าเรียนแล้วจะไม่ได้ใช้งาน ผมรับรอง
เลยว่าได้ใช้งานแน่ๆ และจะได้เปรียบกว่า Admin
ธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้มีความรู้ด้าน Security อย่าง
แน่นอน
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สอนให้รู้เท่าทันเพื่อใช้ในการป้องกัน
ความรู้ทุกอย่างในโลกนี้ ผมคิดว่ามีสองด้านเสมอ
ขึ้นอยู่กับผู้ที่ศึกษาว่าจะใช้ความรู้นั้นไปท�ำอะไร ถ้าน�ำ
ไปใช้ในด้านที่ดีและสร้างสรรค์ ก็จะช่วยสร้างความเจริญ
ก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคคลนั้นๆ แต่ถ้าน�ำไปใช้
ในด้านที่ไม่ดีและมุ่งหวังท�ำลายหรือสร้างความเดือดร้อน
ให้กับผู้อื่น ไม่ช้าก็เร็วการกระท�ำนั้นย่อมส่งผลถึงบุคคล
นั้นให้ต้องเดือดร้อนและตกต�่ำลงอย่างรวดเร็ว
คงจะเชยและล้าสมัยไปแล้วส�ำหรับค�ำว่า Hacking
หรือ Hacker ที่ใครๆ ก็คิดว่าเป็นค�ำที่หมายถึงบุคคลที่
ใช้ความรู้ด้าน IT ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ถึง
แม้ว่าค�ำๆ นี้จะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นมาตั้งนาน
แล้ว แต่ก็ดูเหมือนว่าจะยังคงมีผู้ที่เข้าใจผิดอยู่จ�ำนวน
มาก เพราะค�ำว่า Hacker หมายถึง ผู้มีความรู้ด้าน IT
ในระดับสูง โดยใช้ความรู้ในการหาช่องโหว่เพื่อป้องกัน
ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดังนั้น
ค�ำว่า Hacker จึงเป็นค�ำที่มีความหมายที่ดีมาก แต่มีคน
จ�ำนวนหนึ่งกลับเข้าใจผิด (หรือพยายามไม่เข้าใจ) กลับ
คิดว่าค�ำว่า Hacker มีความหมายเดียวกับ Cracker ที่
หมายถึงผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ในระดับสูง แต่ Cracker ใช้
ความรู้ในการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือเพื่อ
ผลประโยชน์ของตัวเอง
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นอกจากนี้ Hacker ยังแบ่งได้อีก 3 ระดับใหญ่ๆ
คือ Hacker หมวกขาว, หมวกเทา และหมวกด�ำ ส�ำหรับ
หมวกขาวก็หมายถึง Hacker ด้านดี, หมวกเทาคือ Hacker
ด้านกลางๆ ไม่ดีไม่เลว ส่วนหมวกด�ำหมายถึงด้านมืดไปเลย
ส�ำหรับศูนย์อบรมของ ez-admin ของเราเปิดสอน
หลักสูตร Hacking & Security ขึ้นมาก็เพราะมองเห็น
ถึงความส�ำคัญด้านความปลอดภัย ที่นี้เน้นสอนและอบรม
เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงช่องโหว่ในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
ไม่ได้มีจุดประสงค์หรือส่งเสริมให้เป็น Cracker หรือ
Hacker หมวกด�ำที่น�ำความรู้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับ
ผู้อื่น จะเห็นว่านอกจากเรามีหลักสูตร Hacking & Security แล้ว ยังมีหลักสูตรที่เกี่ยวกับด้าน Network อีกหลาย
หลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนเป็นทั้ง Admin ที่มีความรู้ด้านการ
วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีความปลอดภัยสูง หมดสมัยแล้วครับที่จะวางระบบให้
ท�ำงานได้ดีอย่างเดียวโดยไม่ได้ค�ำนึงถึงความปลอดภัยใดๆ
เลย
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Windows Server กับ Linux Server
จะเลือกเก่งด้านไหนดี?
บทความในตอนนี้ ผมคิดว่าคงเป็นเรือ่ งที่ Admin หลายคนก�ำลังให้ความสนใจกันอยู่ ก็คอื จะเอาดีดา้ นไหนดี
ระหว่าง Windows Server และ Linux Server ความจริงแล้วค�ำถามนี้ก็เป็นค�ำถามยอดฮิตมาหลายปีแล้วล่ะ
ครับ ตั้งแต่สมัยที่ผมยังเรียนอยู่ก็เคยถามค�ำถามนี้กับตัวเองและอาจารย์ผู้สอนเหมือนกัน จนปัจจุบันได้มาท�ำงาน
เกี่ยวกับการสอนและการเขียนหนังสือ ก็ไม่วายที่จะได้พบกับค�ำถามนี้อยู่บ่อยๆ แต่คราวนี้เปลี่ยนจากผู้ถามกลายเป็น
ผู้ตอบแทน ยิ่งเดี๋ยวนี้แหล่งความรู้ด้าน Linux เกิดขึ้นมากและค้นหาได้ง่ายขึ้น Admin ที่เคยอยู่สาย Windows
Server มาก่อนก็เริ่มหันมามอง Linux Server กัน
หลายคน ประกอบกับ Linux สามารถท�ำอะไรได้
มากมายและอิสระกว่า รวมถึงจุดเด่นที่เป็นของฟรี
ผมจึงคิดว่าใครก็ตามที่อยู่ในสายงาน Admin ควร
ท�ำความรู้จักเอาไว้ก็ไม่เสียหลายนะครับ อย่างน้อย
เราก็สามารถท�ำ Firewall ดีๆ ได้สักตัวโดยแทบไม่
ต้องเสียเงินหลายหมื่นบาทก็เพราะเจ้า Linux นี่ล่ะ
ครับ
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Admin ประเทศไทยต้องเก่งแบบครบวงจร

เคยเห็นประกาศรับสมัครงานที่เกี่ยวกับด้าน
Admin ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในบ้านเราไหมครับ
ประกาศบางแห่งต้องการคุณสมบัติแบบครบวงจร ทั้ง
ด้าน Windows Server, Linux Server, Network
System รวมไปถึง ซ่อมและอัพเกรด
คอมพิวเตอร์ได้ ยังครับ ยังไม่พอ บางแห่งยัง
รวมเอาคุณสมบัติที่ต้องเขียนโปรแกรม C++,
Visual Studio .net ทั้งหลายไว้ด้วย ถ้าหา
Admin ได้อย่างนั้นจริง คิดว่าเงินเดือนเท่า
ไหร่ครับ คงจะต้องหลายหมื่นบาทแน่นอน ถ้า
ให้ผมตีเป็นเงินเดือนก็น่าจะอยู่สัก 3-5 หมื่น
บาท เป็นอย่างน้อย แต่ความจริงกลับไม่ใช่อย่าง
นั้นเลย เพราะประกาศส่วนใหญ่ระบุไว้แค่ 1-2
หมื่นบาทเท่านั้น และถามว่าจะหา Admin ที่
มีคุณสมบัติครบถ้วนแบบนี้ได้จริงไหม ผมว่าน่า
จะหาได้นะครับ เพราะ Admin บ้านเราต้อง
มีความรู้รอบตัวจริงๆ แต่อาจจะหาได้ยากสัก
หน่อย เพราะคนๆ นั้นอาจต้องเป็นคนพิเศษที่อยู่
ในข่ายที่เรียกว่า “อัจริยะ”

เอาเป็นว่าส�ำหรับพวกเราที่เป็น Admin แบบ
คนปกติไม่ได้อัจฉริยะรอบรู้ไปเสียทุกเรื่อง ก็เอาแค่
ความรู้ในด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีความ
จ�ำเป็นต่อการท�ำงานก็น่าจะเพียงพอแล้ว เพราะ
ชีวิตไม่ได้มีด้านเดียวเสมอ เราอาจต้องเสียเวลาไป
กับสิ่งอื่นๆ บ้าง เช่น พักผ่อน ท�ำในสิ่งที่ชอบ เช่น
ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม หรือเล่นกีฬา รวมถึงมี
เวลาในกับครอบครัว ผมเองท�ำงานด้านนี้โดยตรง
มาก็หลายปี บางครั้งยังตกม้าตายกับเรื่องพื้นฐาน
ง่ายๆ เพราะไม่มีทางที่คนปกติแบบผมจะรู้ไปเสียหมด
ทุกเรื่อง บางทีความรู้บางอย่างก็มาจากผู้เรียนให้ค�ำ
แนะน�ำมาก็มีครับ ผมก็เอามาปรับปรุงและพัฒนาให้
หลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ นั้นดีขึ้น
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ไม่มีสิ่งไหนดีที่สุด
มีแต่สิ่งไหนเหมาะสมที่สุด
ที่กล่าวมาเสียยืดยาวก็เพราะอยากให้ผู้อ่านได้
เห็นภาพว่า เราเป็น Admin ในประเทศไทยจะไปหวัง
พึ่งความรู้ด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ หรือยึดติดกับบางสิ่ง
บางอย่างเกินไปก็ไม่ได้ เช่น ถ้าคิดว่าจะเป็น Admin
ในสาย Windows Server ก็ควรต้องหาความรู้ด้าน
Linux Server ด้วย เพราะบางอย่างมันประยุกต์ใช้
ร่วมกันได้ และในความคิดของผม ส�ำหรับค�ำถามที่ว่า
Windows Server กับ Linux Server อย่างไหนดี
และมีอนาคตมากกว่ากัน ผมจะตอบแบบนี้ทุกครั้งเสมอ
ว่า “ไม่มีสิ่งไหนดีกว่ากัน อยู่ที่ว่าเราจะใช้มันท�ำอะไร
ให้เหมาะสมกับงานของเราเท่านั้น” พูดง่ายๆ ว่าทั้ง
สาย Windows และ Linux มีทั้งจุดเด่นและจุดด้อย
ด้วยกันทั้งคู่ แต่อยู่ที่ Admin มากกว่าที่จะคิดและ
วิเคราะห์ให้ได้ว่าจะเอามาใช้งานร่วมกันได้อย่างไรจึง
จะมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีมาก
ที่สุด

Windows Server มีจุดเด่นอย่างไร และมีจุดด้อยอะไร?
แต่ถ้าน�ำมาบริหารจัดการกับ User Account จ�ำนวน
ถ้าจะถามว่าในบ้านเรา Admin ส่วนใหญ่มุ่งมา
ทางด้านไหนมากว่ากันระหว่าง Windows Server กับ มากจะท�ำงานได้ค่อนข้างยากไม่สะดวกรวดเร็วเหมือน
Linux Server ผมคิดว่าน่าจะเป็น Windows Server Active Directory ของ Windows Server
มากกว่า แต่ถ้าในต่างประเทศจะใกล้เคียงกัน เพราะ
ปัจจุบนั Microsoft ได้พฒ
ั นาระบบ Windows Server
ให้ท�ำงานได้ดีขึ้นสมราคาค่าตัวที่ค่อนข้างแพง เพราะ
หากเป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่จริงๆ (ระดับ Enterprise หรือ Datacenter) ถ้าต้องการความง่ายและ
รวดเร็วคงต้องเลือกระบบ Windows Server เท่านั้น
เพราะมีเครื่องมือที่ช่วยให้การบริหารจัดการระบบเครือ
ข่ายขนาดใหญ่ท�ำได้ง่ายๆ ด้วยระบบ Active Directory ที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับ
กับ User Account จ�ำนวนมากได้อย่างง่ายดาย แม้
Linux จะมีระบบ LDAP มาทดแทนก็ตาม
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จุดเด่นของ Windows Server ก็คือ Microsoft ได้พัฒนาเครื่องมือใน Windows Server แต่ละรุ่นให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ และที่ส�ำคัญก็คือมันช่วยให้ Admin ท�ำงานได้ง่าย เพราะอาศัยเพียงแค่คลิกไม่กี่ทีงาน
ที่ว่ายากๆ ก็เสร็จแล้วครับ โดย Microsoft มักจะเอาระบบดีๆ ของค่ายอื่นๆ มาเสริมศักยภาพให้กับ Windows
Server อยู่เรื่อยๆ และที่ส�ำคัญก็คือมันท�ำงานเป็น GUI (Graphic User Interface) ก็เลยช่วยให้ Admin ไม่ต้อง
จ�ำค�ำสั่งต่างๆ ให้ยุ่งยากอาศัยคลิกๆ ไปเรื่อยๆ ถ้าหลงทางก็เปิด Help ช่วยบอกทาง หรือค้นหาข้อมูลใน Google
หรือเว็บไซต์ของ Microsoft ก็จะพบทางออกได้ไม่ยาก

Linux Server มีจุดเด่นและจุดด้อยอะไรบ้าง?
มาพูดถึง Linux Server กันบ้างครับ
เพราะถ้าในระดับ Server แล้ว Linux ไม่แพ้
OS อื่นๆ แน่นอน ส�ำหรับบทความนี้ผมคงจะ
พูดถึง Linux แบบคร่าวๆ กันก่อน เพราะใน
บทความต่อๆ ไป ผมจะเขียนบทความที่เกี่ยว
กับ Linux แบบเจาะลึกกันอีกทีหนึ่ง

Linux หลายๆ สายพันธุ์หรือที่เรียกกันว่า
Distribute (เรียกสั้นๆ ว่า Distro) เช่น Redhat,
CentOS, Ubuntu, SuSe, Debian หรือ Slackware แต่ละ Distro ก็มีความแตกต่างกันบางตัวก็ติด
ตั้งง่าย หาไดรเวอร์มาใช้งานร่วมกันได้ไม่ยาก แต่บางตัว
ก็ติดตั้งยาก และไม่ค่อยอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่ แต่อย่างไร
ก็ตามหากเราใช้งานเป็นตัวใดตัวหนึ่ง การจะไปศึกษาถึง
อีกตัวหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยาก ยิ่งปัจจุบัน Linux สายพันธุ์
Ubuntu ที่มีทั้งเวอร์ชั่นแบบ Client และ Server มี
การท�ำงานที่ใกล้เคียงกับ Windows ค่อนข้างมาก
ท�ำให้ Ubuntu เป็น Distro ที่นิยมใช้ท�ำ Server ไม่
แพ้ OS อื่นๆ
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ส�ำหรับ Admin มือใหม่ที่อยากจะเริ่มต้นกับ Linux
สักตัวหนึ่ง สิ่งแรกที่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนเลยก็
คือ การปรับสภาพความคุ้นเคยในการท�ำงาน เพราะถึง
แม้ว่า Linux Server จะมีโหมดกราฟิกไว้ให้ใช้งาน แต่
ต้องยอมรับว่า ถ้าจะท�ำงานบน Linux Server ให้ได้
ประสิทธิภาพดีที่สุด ยังไงก็ต้องท�ำในโหมด Command
Line อย่างเดียวเท่านั้น เพราะทั้งเร็วและในบางส่วน เรา
ไม่สามารถก�ำหนดจากโหมดกราฟิกได้
จุดเด่นของ Linux ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ ความ
รวดเร็วในการท�ำงาน เนื่องจากไม่ต้องอาศัยโหมดกราฟิก
ให้สิ้นเปลืองทรัพยากรระบบ อนุญาตให้ปรับแต่งการ
ท�ำงานได้อย่างอิสระ มีการเปิดเผย Source code รวม
ถึงมีโปรแกรมหรือ Service ต่างๆ มาให้พร้อมใช้งาน
อยู่แล้ว ก็เพียงแค่ติดตั้งเพิ่มเติมลงไปเท่านั้น เช่น ถ้า
ต้องการใช้งาน Web Server ก็มี Apache, ถ้าต้องการ
ท�ำ Proxy ก็มี Squid, ถ้าต้องการ Database ก็มี My
SQL หรือถ้าต้องการท�ำ Mail Server ก็มี Postfix ให้
เลือกใช้งาน เป็นต้น และที่ส�ำคัญเลยก็คือ ทุกสิ่งที่ผมพูด
ถึงนี้เป็นของฟรีทั้งหมดครับ สรุปก็คือ เราสามารถติดตั้ง
ระบบเครือข่ายและมีเครื่อง Server ที่ให้บริการต่างๆ
ได้ โดยไม่จ�ำเป็นต้องเสียเงินซื้อซอฟต์แวร์นั่นเอง หรือถ้า
จะเสียก็น้อยมากจริงๆ ครับ แต่จุดด้อยก็คือ ต้องอาศัย
เวลาศึกษาการใช้งานพอสมควร การซัพพอร์ตต่างๆ อาจ
ไม่สะดวกสบายเท่าไหร่ แต่ก็มี Google นี่ละครับที่พอ
ช่วยเหลือได้ ถ้าเปรียบเทียบระหว่างจุดเด่นกับจุดด้อย
แล้ว ผมคิดว่าคุ้มค่ามากครับที่จะลองหันมาท�ำความรู้จัก
กับ Linux บ้าง ถ้าแนะน�ำให้เริ่มตัวไหนก่อนก็คงเป็น
Ubuntu ครับ เพราะค่อนข้างใกล้เคียงกับ Windows
มาก มีทั้งเวอร์ชั่นธรรมดาที่ใช้กับเครื่อง Client ซึ่งจะ
มีซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการใช้งานติดตั้งมาให้
พร้อม เช่น โปรแกรมออฟฟิศหรือตกแต่งภาพ รวมถึง
โปรแกรมบันเทิงต่างๆ เช่น ดูหนังฟังเพลง และโปรแกรม
เขียนแผ่นซีดีก็มี ไดรเวอร์ก็หาได้ง่าย ในส่วนของเวอร์ชั่น
Server ก็จัดว่าท�ำงานได้เร็วและมีเสถียรภาพตัวหนึ่ง
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เข้าใจ OSI Model กันแบบง่ายๆ ดีกว่า
ในระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ต้นทางและปลายทาง จะต้องอาศัยส่วนประกอบใน
หลายๆ ด้านเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทั้ง 2 เครื่องสามารถสื่อสารกันได้เป็นผลส�ำเร็จ องค์กรมรตรฐานนานาชาติ ISO
(International Organization for
Standardzation) จึงได้ก�ำหนดมาตรฐาน
OSI (Open System Interconnection)
เพื่อให้ส่วนประกอบที่แตกต่างกันทั้งด้าน
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จากผู้ผลิตหลายๆ
บริษัทสามารถท�ำงานร่วมกันได้โดยใช้ OSI
Model แบบอ้างอิงให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เช่น ท�ำให้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ
Windows สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์
Mac หรือคอมพิวเตอร์ในระดับ
Mainframe ได้รู้เรื่องแม้จะมีการท�ำงาน
คนละระบบก็ตาม
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มาตรฐาน OSI Model แบ่งการท�ำงานออกเป็น 7
เลเยอร์ ในแต่ละเลเยอร์ก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน โดย
หากเครื่องต้นทางต้องการส่งข้อมูลไปยังเครื่องปลายทาง
ข้อมูลจะเริ่มเดินทางจาก เลเยอร์ 7 ลงไปตามล�ำดับชั้น
ของเลเยอร์ที่ต�่ำกว่าจนถึงเลเยอร์ 1 ซึ่งเป็นชั้นที่ต�่ำสุด
จากนั้นข้อมูลจะถูกแปลงเป็นสัญญาณเพื่อส่งผ่านสาย
สัญญาณที่เชื่อมต่อระหว่างทั้ง 2 เครื่องนี้ ไปยังเลเยอร์
1 ของเครื่องปลายทาง แล้วข้อมูลจะถูกส่งขึ้นไปเรื่อยๆ
จนถึงเลเยอร์ 7

การส่งข้อมูลไปแต่ละเลเยอร์จะส่งต่อไปยังเลเยอร์
ที่อยู่ติดกันเท่านั้น โดยทางฝั่งเครื่องที่ส่งข้อมูล จะส่ง
จากเลเยอร์บนลงสู่เลเยอร์ล่าง ส่วนฝั่งเครื่องที่รับข้อมูล
ข้อมูลจะถูกส่งจากเลเยอร์ล่างขึ้นไปยังเลเยอร์บน และ
เครื่องทั้ง 2 ฝั่งจะใช้โปรโตคอลติดต่อกันเฉพาะที่อยู่ใน
เลเยอร์ชั้นเดียวกันเท่านั้น
ที่นี้เรามาลองท�ำความรู้จักกับหน้าที่ของแต่ละ
เลเยอร์บนมาตรฐาน OSI กันนะครับ

ชั้นที่ 7 Application Layer (แอพลิเคชั่น เลเยอร์)
เลเยอร์ชั้นบนสุดที่ใกล้ชิดกับผู้ใช้ (User) มากที่สุด
ไม่ได้หมายถึงโปรแกรมแอพลิเคชั่นต่างๆ แต่จะท�ำหน้าที่
ติดต่อระหว่างผู้ใช้กับโปรแกรมแอพลิเคชั่นต่างๆ ท�ำให้
ผู้ใช้สามารถส่งไฟล์ ส่งอีเมล ท่องเว็บไซต์หรือใช้บริการ
อื่นๆ ได้ โดยไม่จ�ำเป็นต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาด้วย
ตัวเอง เป็นชั้นที่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของกระบวนการ
ติดต่อสื่อสาร เช่น ถ้าต้องการส่งเมลก็ใช้เพียง Protocol
SMTP ก็สามารถส่งเมลได้แล้ว, การถ่ายโอนไฟล์หรือใช้
Protocol FTP, หรือถ้าต้องการท่องเว็บไซต์ต่างๆ ก็ใช้
Protocol HTTP
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ชั้นที่ 6 Presentation Layer (พรีเซนเทชั่น เลเยอร์)
เป็นชั้นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยตรง โดยจะ
แปลงข้อมูลที่ได้รับจากชั้น Application ให้อยู่ใน
รูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกับเครื่องผู้รับ ท�ำให้
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้รู้เรื่อง เช่น ถ้าส่งข้อมูลเป็น
ไฟล์ภาพจะใช้นามสกุล JPEG, ถ้าส่งข้อมูลเป็นไฟล์
วิดีโอจะใช้นามสกุล .MPEG หรือส่งข้อมูลเป็นไฟล์
เอกสารจะใช้นามสกุล DOC เป็นต้น

ชั้นที่ 5 Session Layer (เซสชั่น เลเยอร์)
เป็นชั้นที่ควบคุมจังหวะการรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องผู้ส่งและผู้รับ โดยจะควบคุมทั้งตอนเริ่มต้นและสิ้นสุดการ
ส่งข้อมูล เพื่อให้เครื่องทั้งสองฝั่งสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้และยืนยันความถูกต้องในการรับส่งข้อมูล หากมีความ
ผิดพลาดเกิดขึ้นในขณะมีการโอนถ่ายข้อมูล ก็จะต้องเริ่มกระบวนการในการโอนถ่ายข้อมูลใหม่อีกครั้ง วิธีที่ใช้ในการ
รับส่งข้อมูลอาจท�ำได้ทั้งแบบสลับกันส่ง (Half Duplex) หรือรับส่งข้อมูลไปพร้อมกัน (Full Duplex) โปรโตคอลที่
ใช้ในเลเยอร์นี้ได้แก่ NetBIOS, ASP, Winsock, BSD

ชั้นที่ 4 Transport Layer (ทรานสปอร์ต เลเยอร์)
เป็นชั้นน�ำส่งข้อมูลจากเครื่องผู้ส่งไปยังเครื่องของผู้รับ
โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรับประกันว่า
ข้อมูลจะไปถึงยังผู้รับอย่างแน่นอน หากข้อมูลที่ส่งไปเกิดความ
ผิดพลาด ก็จะมีการส่งข้อมูลกลับไปใหม่อีกครั้ง รูปแบบการ
ส่งข้อมูลในเลเยอร์นี้จะตัดแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนย่อยๆ แล้ว
จึงน�ำส่งออกไป เมื่อเครื่องผู้รับได้รับข้อมูลแล้วก็จะน�ำข้อมูล
ย่อยๆ ทั้งหมดมาต่อกันเหมือนเดิม โปรโตคอลที่ใช้ในเลเยอร์
นี้ ได้แก่ TCP, UDP, RTP หรือ ATP เป็นต้น ส่วนอุปกรณ์
ที่ท�ำงานบนเลเยอร์นี้ ได้แก่ Gateway, เครื่องทดสอบสาย
สัญญาณ และ Brouter

ชั้นที่ 3 Network Layer (เน็ตเวิร์ค เลเยอร์)
เป็นชั้นที่ก�ำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องผู้ส่งกับเครื่องผู้รับ โดยจะค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดเพื่อ
ให้การรับส่งข้อมูลไปเป็นอย่างสมบูรณ์ ข้อมูลที่อยู่ในเลเยอร์นี้จะถูกแปลงให้เป็นแพ็กเก็ต (Packet) ก่อนส่งออกไป
และจะมีการก�ำหนดหมายเลขให้กับอุปกรณ์ในระบบเพื่อใช้อ้างอิงในการรับส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง หรือที่เรารู้จักกัน
ดีว่าหมายเลข IP Address นั่นเอง โปรโตคอลที่ใช้ในเลเยอร์นี้ ได้แก่ IP, ICMP, IGMP, RIP, IGRP, EIGRP, ARP
หรือ NETBEUI เป็นต้น ส่วนอุปกรณ์ที่ท�ำงานบนเลเยอร์นี้ ได้แก่ Brouter, Router, อุปกรณ์ Frame Relay, ATM
Switch หรือเครื่องทดสอบสายสัญญาณ
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ชั้นที่ 2 Data Link Layer (ดาต้าลิงค์ เลเยอร์)
เป็นชั้นที่ก�ำหนดลักษณะและวิธีการรับส่งข้อมูลใน
ระดับฮาร์ดแวร์ เช่น ก�ำหนดให้รับส่งข้อมูลผ่านทางสาย
สัญญาณต่างๆ โดยจะมีการตรวจสอบความผิดพลาด
ของข้อมูล หากพบก็จะแก้ไขข้อมูลนั้นก่อนแปลงให้อยู่ใน
รูปของเฟรม (Frame) ตามข้อก�ำหนดของฮาร์ดแวร์ที่ใช้
ในการรับส่งข้อมูล เช่น หากฮาร์ดแวร์ที่ใช้เป็นมาตรฐาน
เฟรมก็จะถูกแปลงให้ตรงตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ของ
Ehternet แต่ถ้าเป็นมาตรฐานของ Token Ring หรือ
FDDI (Fiber Distributed Data Interface เฟรม
ก็จะถูกแปลงให้เข้ากับมาตรฐานนั้นๆ มาตรฐานและ
อุปกรณ์ที่ใช้บนเลเยอร์นี้ ได้แก่
Ethernet, Token Ring, FDDI, Switch L2, WiFi,
Bridge, Frame relay หรือ ISDN เป็นต้น

ชั้นที่ 1 Physical Layer (ทรานสปอร์ต เลเยอร์)
เป็นชั้นล่างสุดที่มีการเชื่อมต่อทางกายภาพระหว่าง
คอมพิวเตอร์ผู้ส่งและผู้รับ เช่น ใช้สายสัญญาณเชื่อม
ต่อกัน โดยเลเยอร์นี้จะท�ำหน้าที่ก�ำหนดคุณสมบัติของ
ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ เช่น ชนิดของสายสัญญาณ, ใช้กระแสไฟ
กี่โวลต์, มีความเร็วในการรับส่งข้อมูลเท่าไหร่, หัวต่อ
ของสายสัญญาณเป็นแบบไหน ข้อมูลที่ใช้ในชั้นนี้จะถูก
แปลงให้อยู่ในรูปของบิต (Bit) และจะไม่มีการพิจารณา
เรื่องความถูกต้องหรือความหมายใดของข้อมูลเลย โดย
จะรับส่งข้อมูลในลักษณะของสัญญาณดิจิตอลคือ 0 กับ
1 เท่านั้น อุปกรณ์ที่ใช้บนเลเยอร์นี้ได้แก่ การ์ดแลน,
สาย UTP, สาย Fiber Optic, Repeater, Hub และ
อุปกรณ์ไร้สายต่างๆ เป็นต้น
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