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บทที่ 2 
 

การติดต้ัง LINUX REDHAT ENTERPRISE AS5 
 

คุณสมบัติเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่แนะน า 

 Cpu อยา่งนอ้ย 1.8 ghz หรือสูงกวา่ 
 Ram อยา่งน้อยไม่ควรต ่ากวา่ 1 ghz 

 Hard disk ไม่ควรนอ้ยกวา่ 80 gb. 
 มีเคร่ืองอ่าน ซีดี หรือ ดีวดีิ 
 การ์ดแลน อยา่งนอ้ย 2 ใบ (ควรเป็นกิกะบิท) 

ส่ิงที่เราจะท ากนัในตอนน้ี 

เร่ิมด าเนินการติดต้ัง 
 

1. ปรับแต่งไบออส เปิดค่าท่ีจ าเป็น ท่ีไม่ใชใ้ห้ปิดบริการ และให้เคร่ืองบูทจากซีดีรอม เป็น
อนัดบัแรกก่อน  
ภาพประกอบ 1 หนา้ตาไบออส แต่ละรุ่นไม่เหมือนกนั 

 
ข้อแนะน าส าหรับการปรับแต่งไบออส ในที่นีคื้อ 
1.1 อยา่พยายามฝืนค่ามาตรฐาน (หรือค่าดีฟอลท)์ ของเมนบอร์ด เหตุผลเพราะว่าวนัขา้งหนา้

เวลามีปัญหาเรามกัโหลดค่า มาตรฐานกลบัมาใช ้
1.2 ปิดเซอร์วสิ ท่ีไม่ไดใ้ชอ้อกไป เหลือไวเ้ฉพาะค่าท่ีตอ้งการใชง้าน 
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2. ใส่แผน่ท่ี 1 เขา้ไปแลว้ท าการรีสตาร์ทเคร่ือง เร่ิมตน้ด าเนินการติดตั้ง 
3. ภาพประกอบ 2 กดปุ่ ม enter เพือ่ด าเนินการติดตั้งในโหมดกราฟิก โปแกรมจะด าเนินการ

ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
4. ภาพประกอบ 3 หนา้จอเลือกภาษาท่ีใชใ้นการติดตั้ง เป็นภาษาองักฤษ ไม่ตอ้งเปล่ียนให้กดปุ่ม 

enter 
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5. ภาพประกอบ 4 หนา้จอเลือกรูปแบบแป้นพมิพท์ี่ใช ้เป็น us อยูแ่ลว้ ให้ enter เพือ่รับไดเ้ลย 

 
ภาพประกอบท่ี 5 

 
6. เลือกตน้ฉบบัวา่อยูท่ี่ไหน ให้ enter เพือ่รับวา่อยูใ่น cd-rom 

ภาพประกอบท่ี 6 
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7. ภาพน้ีตอ้งการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผ่นตน้ฉบบัก่อนด าเนินการติดตั้งหรือไม่ ให้

เล่ือนไปเลือก skip ไม่ตอ้งการตรวจสอบแผน่ แลว้ enter 
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8. คลิกที่ next 
ภาพประกอบท่ี 8 

 
9. โปรแกรมถามให้ใส่คีย ์อนัน้ีไม่ตอ้งใส่ เลือกท่ี Skip entering Installation Number  แลว้ ok 

แลว้ เลือก skip อีกคร้ัง แลว้เลือก next 
ภาพประกอบท่ี 9 
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10. โปรแกรมจะเร่ิมด าเนินการตรวจสอบการติดตั้ง 
ภาพประกอบท่ี 9 

 
11. คลิกที่ next เพือ่ด าเนินการต่อไป 
12. หนา้จอให้เลือกวา่จะติดตั้งลินุกส์ ดว้ยวิธีการจดัการกบัฮาร์ดดิสกแ์บบใด 

ภาพประกอบท่ี 10 
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13. ให้เลือกทางเลือกที่ 1 Remove all partitions on selected drives and create default layout เพื่อ
ด าเนินการลา้งพาร์ทิชัน่ทั้งหมด และน ามาใชง้าน และอย่าลืมเช็คเคร่ืองหมายหน้า ข้อความ 
Review and modify partitioning layout เพื่อจะได้ตรวจสอบและปรับเปล่ียนพาร์ทิช่ันด้วย

ตัวเองได้ด้วยในข้ันตอนถัดไป แลว้คลิก next 
ภาพประกอบท่ี 11 

 
14. หนา้ต่างยนืยนัวา่จะด าเนินการตามน้ีจริง ๆ ให้ตอบ yes 

ภาพประกอบท่ี 11 
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15. โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดของฮาร์ดดิสก ์และการแบ่งพาร์ทิชัน่ โดยอตัโนมติั ให้ ถา้

ตอ้งการท าเป็นอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ (พร๊อกซ่ี) เพยีงอย่างเดียว ไม่ตอ้งด าเนินการใด ๆ ก็ใชดี้
อยูแ่ลว้ แต่ถา้ตอ้งการท าเป็นเวบ็เซิร์ฟเวอร์ หรือ เอฟทีพ ีเซิร์ฟเวอร์ ควรสร้างพาร์ทิชัน่ home 
กบั พาร์ทิชัน่ var ข้ึนมาใหม่ ให้มีขนาดเหมาะสมกบัการใชง้าน เพราะ พาร์ทิชัน่ var จะเป็นที่
เก็บเวบ็ไซตห์ลกัของเคร่ือง ถา้มีขอ้มูลรูปภาพมาก ๆ อาจท าให้เน้ือท่ีไม่เพยีงพอในภายหลงั 
ส่วนพาร์ทิชัน่ home เป็นท่ีเก็บเน้ือท่ีส าหรับแบ่งให้ยสูเซอร์ ท่ีจะให้เอฟทีพ ีเพือ่เก็บงานของ
เขาเหล่านั้น 
ภาพประกอบท่ี 12 
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16. เม่ือเรียบร้อยแลว้คลิก next หนา้จอทางเลือกการบูทจะปรากฎข้ึนไม่ตอ้งเลือกอะไรให้คลิกท่ี 

next 
ภาพประกอบท่ี 13 
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17. หนา้ถดัมาจะเป็นการ์ดแลน ท่ีพบในเคร่ือง มีก่ีใบ ควรพบเท่าจ านวนนั้น ถา้ไม่พบ แสดงวา่ไม่

สามารถใชง้านการ์ดแลนใบนั้นได ้เคร่ืองคอมพวิเตอร์เซิฟร์เวอร์ ควรมีการ์ดแลนอยา่งนอ้ย 2 
ใบ eth0 ควรใชเ้ป็นเครือข่ายภายใน ส่วน eth1 ควรใชรั้บอินเทอร์เน็ต เขา้มา (ถา้หนา้จอตาม
ภาพประกอบ 14 ไม่มี หมายความวา่ ลินุกส์ ไม่สามารถตรวจพบการ์ดแลนท่ีมีอยูใ่นเคร่ืองได ้
ขอให้รอการด าเนินการติดตั้งให้แลว้เสร็จก่อน แลว้ถึงจะยอ้นไปติดตั้งการ์ดแลนเพิม่เติมเขา้
ไปอีกคร้ังหน่ึง ไดเ้ช่นเดียวกนั) 
ภาพประกอบท่ี 14 
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18. ให้คลิกเลือกการ์ดแลน eth0 (ทีละใบ) และเลือกที่ edit และคลิกเอาเคร่ืองหมายถูก

หนา้ขอ้ความ Use dynamic IP configuration(DHCP) และ Enable IPV6 support ออก  เพือ่
ก าหนด ไอพแีอดเดรสให้กบัเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ เอง 
ภาพประกอบท่ี 15 



การตดิตัง้และพฒันาระบบเครือข่ายภายในสถานศกึษา 

โดยครูบุญเลศิ  แสวงทอง หวัหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การบริหารการศึกษา โรงเรียนกาญจนานเุคราะห์ จงัหวดักาญจนบุรี                           
12 

 

 
19. ก าหนดไอพแีอดเดรส ให้กบัการ์ดแลนใบแรก eth0 เป็น 192.168.1.1 หรือ 192.168.2.1 หรือ

ตามตอ้งการ แต่ 2 ชุดแรกตอ้งเป็น 192.168. ส่วน 2 ชุดหลงัสามารถก าหนดไดต้ามตอ้งการ 
ส าหรับค่า prefix (หรือ subnetmask) นั้น ให้ใช ้24 (หรือเป็น 255.255.255.0 ก็ไดเ้ช่นเดียวกนั) 
แลว้ ok 
ภาพประกอบท่ี 16 
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20. ส่วนการ์ดแลนใบท่ี 2 หรือ eth1 นั้น ให้ก าหนดค่าไอพแีอดเดรส ตามที่ไดรั้บการจดัสรรมา

จากผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต เช่น 
ของกระทรวง จะเป็น 202.143.150..... 
ของ tt&t  จะเป็น 58.147.68.... 
ของกสท. หรือ cat จะเป็น 61.19.42... 
เป็นตน้ 
ถา้เป็นการรับอินเทอร์เน็ตจากเร้าทเ์ตอร์ ประเภทสัญญาณ เอดีเอสแอล หรือ รีซีฟเวอร์จาก
ดาวเทียม ท่ีมีการแจกไอพอีตัโนมติั เราปล่อยค่าตรงน้ีเป็นรับอตัโนมติัก็ได ้แต่ท่ีเหมาะสม
เซิร์ฟเวอร์ควรก าหนดไอพคีงท่ีจะดีกวา่ 
ภาพประกอบท่ี 17 
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 ในส่วนของ Hostname ให้คลิกเลือก manually เพือ่ก าหนดช่ือเคร่ือง  
 ถา้มีการจดทะเบียนโดเมนเนม ให้ตั้งช่ือเคร่ืองตามดว้ยโดเมนเนม เช่น โรงเรียน

กาญจนานุเคราะห์ มีโดเมนเนมเป็น kn.ac.th ก็อาจตั้งช่ือเคร่ืองเป็น server1.kn.ac.th 
เป็นตน้ 

 ถา้โรงเรียนไม่มีโดเมนเนมเป็นของตนเอง ให้ตั้งช่ือเคร่ืองอยา่งเดียว เช่น sever1 เป็น
ตน้ 

 ส าหรับค่า Gateway จะตอ้งเป็น ค่าท่ีไดรั้บการจดัสรรมา ในกรณีท่ีโรงเรียนไดรั้บไอ
พแีอดเดรส จากผูใ้ห้บริการมา แต่ถา้ไม่มีไอพีแอดเดรสส าหรับตนเอง ให้ใชต้วัเอง
เป็น Gateway 

 ค่า Primary DNS ให้ใช ้DNS ของผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต แต่ถา้ไม่มีให้ใชต้วัเอง 
 
เม่ือกรอกค่าต่าง ๆ เรียบร้อยแลว้ให้ คลิกท่ี next 

21. หนา้จอเลือประเทศภูมิภาค จะปรากฎข้ึน เราเลือกโซนเวลาเป็น ประเทศไทย (Bangkok 
gmt+7) หรือ Asia/Bangkok 
ภาพประกอบท่ี 18 
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แลว้คลิก System clock uses UTC เอาเคร่ืองหมายถูกออกไปดว้ย 

 จากนั้นให้คลิก ท่ี next เพือ่เขา้สู่หนา้ต่างถดัไป 
22. ต่อมาเป็นหนา้ต่างก าหนดรหัสผา่นส าหรับผูดู้แลเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 
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 ในช่อง Root Password:ให้ใส่พาสเวร์ิดท่ีตอ้งการ 
 ส่วนในช่อง Confirm ให้ใส่พาสเวร์ิดอีกคร้ังเพือ่ตรวจสอบวา่ถูกตอ้งตรงกนัหรือไม่ 

เพือ่ป้องกนัการผดิพลาดของการตั้งพาสเวร์ิดของผูใ้ชน้ัน่เอง 
 เม่ือพมิพพ์าสเวิร์ดถูกตอ้งตรงกนัทั้งสองบรรทดัแลว้ ให้คลิกท่ี next เพือ่เขา้สู่ขั้นตอน

ถดัไป 
23. หนา้ต่างดา้นล่างน้ีเป็นรูปแบบของซอฟทแ์วร์ท่ีจะติดตั้งวา่ตอ้งการรูปแบบอะไรบา้ง 

ภาพประกอบท่ี 20 

 
 ในส่วนของ Software Development ไม่ตอ้งคลิกเคร่ืองหมายถูก (เพราะ Software 

Development เป็นองคป์ระกอบในการพฒันาซอฟทแ์วร์บนลินุกส์ ท่ีจะต่อยอด
ออกไป ส าหรับผูใ้ชอ้ยา่งเรา ตอ้งการท าเคร่ืองลินุกส์เป็นเซิร์ฟเวอร์ คงไม่มีเวลาไป
พฒันาโปรแกรมต่อไปอยา่งแน่นอน และการติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีไม่ไดใ้ชง้านลง
ไป บนลินุกส์จะท าให้เคร่ืองตอ้งแบ่งทรัพยากร เช่น แรม ฮาร์ดดิสก ์ซีพยี ูไวส้ าหรับ
กระบวนการท างานต่าง ๆ ท าให้ประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์ลดลงโดยปริยาย 

 ในส่วนของ Web Server ตอ้งเช็คเคร่ืองหมายถูกให้ เพราะเราตอ้งการท าเป็นเคร่ือง
เซิร์ฟเวอร์ ซอฟทแ์วร์ส าหรับเร่ืองน้ีจะอยูใ่นกลุ่มน้ีทั้งหมด 
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 และอยา่ลืมเช็กบอ๊กซ์ท่ี Customize now ไวด้ว้ย เพือ่ที่โปรแกรมจะไดเ้ปิดหนา้การ
เลือกโปรแกรมต่าง ๆ ตามมาหลงัจากคลิก  next 
 
เม่ือด าเนินการเรียบร้อย ให้คลิกที่ next 

24. โปแกรมจะเขา้สู่หนา้ต่างถดัไปตามภาพประกอบท่ี 21 
ภาพประกอบท่ี 21 

 
 ในส่วนของ Desktop Environments ไม่จ าเป็นตอ้งเลือก เพราะค่ามาตรฐานของ

โปรแกรมจะติดตั้ง Gnome ซ่ึงเป็นวนิโดวส์แบบท่ีหน่ึงของลินุกส์ไวใ้ห้แลว้ แต่ถา้จะ
ทดลองเลือกก็ให้คลิกเมา้ส์ไปท่ีค าวา่ Desktop Environments แลว้ทางดา้นขวามือ ก็
ลองเปล่ียนเป็น Kde ซ่ึงเป็นวนิโดวส์แบบท่ีสองของลินุกส์ แต่ในการอบรมคร้ังน้ี
แนะน าวา่อยา่เลือก Kde เพราะถา้แต่ละคนเลือกไม่เหมือนกนัเวลาอบรมแลว้หนา้จอท่ี
เกิดข้ึนไม่เหมือนกนั อาจสร้างปัญหาให้ตอ้งแกไ้ขกนัอยา่งหลากหลายเกินไปนัน่เอง 
ภาพประกอบท่ี 22 
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 ในส่วนของ Applications ให้คลิกที่ Optional packages และเลือกตามตวัอยา่งท่ี

ปรากฎข้ึนบนจอ 
ภาพประกอบท่ี 23 

 
(หรือดูภาพดา้นล่างประกอบ) เพราะมีรายละเอียดค่อนขา้งเยอะ (โดยเนน้ท่ีวา่เลือก
เช็กเฉพาะโปรแกรมท่ีเราจ าเป็นตอ้งใช ้อะไรท่ีไม่ไดใ้ชอ้ย่าไดเ้ลือกลงไป เพราะท าให้
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ส้ินเปลืองทรัพยากร โดยยดึหลกัท่ีวา่ เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ มีไวส้ าหรับให้บริการเครือข่าย 
ไม่ไดมี้ไวพ้มิพง์าน ดูหนงั ฟังเพลง หรือเล่นเน็ท) ถา้ไม่รู้จะเลือกยงัไงให้เลือกตาม
หนา้จอท่ีก าลงัอบรม 
ภาพประกอบท่ี 24 

 
 
ภาพประกอบท่ี 25 
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 ในส่วนของ Development ให้ขา้มไป ดว้ยเหตุผลตามท่ีกล่าวมาแลว้ในขั้นตอนท่ี 23 
หนา้ 45 

 ในส่วนดา้นซ้ายค าวา่ Servers ให้คลิกเลือก และเลือกในส่วนดา้นซ้ายมือ ตามตวัอยา่ง
ท่ีก าลงัปรากฎบนจอภาพ 
ภาพประกอบท่ี 26 
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ภาพประกอบท่ี 27 

 
 
ภาพประกอบท่ี 28 

 
 
ภาพประกอบท่ี 29 
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ภาพประกอบท่ี 30 
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ภาพประกอบท่ี 32 
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 ในส่วนของ Base System สามารถขา้มไปได ้เพราะโปรแกรมจะตอ้งค่าท่ีเหมาะสม
ให้อยูแ่ลว้ 

 ในส่วนของ Languages ให้คลิกเพือ่เลือกเพิม่ภาษาไทยเขา้ไป 
ภาพประกอบท่ี 34 
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เม่ือตรวจสอบการเลือกซอฟทแ์วร์ท่ีตอ้งการติดตั้งให้กบัเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ครบถว้น
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ คลิกที่ next ไดเ้ลย 
 
ภาพประกอบท่ี 35 

 
25. หลงัจากนั้นเคร่ืองจะเตรียมการท่ีจะติดตั้งต่อไป ตามภาพประกอบที่ท่ี 36 

ภาพประกอบท่ี 36 
 



การตดิตัง้และพฒันาระบบเครือข่ายภายในสถานศกึษา 
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 ให้คลิกที่ next เพือ่ด าเนินการตามขั้นตอนถดัไป 

26. หนา้ต่างถดัไปโปรแกรมจะเรียกให้เตรียมแผ่น ตน้ฉบบัเท่าท่ีตอ้งใช ้ไม่จ าเป็นตอ้งใชท้ั้ง 5 
แผน่ และแต่ละคนอาจใชแ้ผน่ไม่เท่ากนั ทั้งน้ีทั้งนั้น ข้ึนอยูก่บัแพก็เกจ ท่ีไดเ้ลือกไวใ้น
ขั้นตอนท่ีผา่นมา 
ภาพประกอบท่ี 37 
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 เม่ือมัน่ใจวา่ทุกอย่างด าเนินการมาถูกตอ้งเรียบร้อย ให้คลิกท่ี Continue เพือ่ด าเนินการ

ขั้นต่อไป 
27. โปรแกรมจะเร่ิมท าการฟอร์แมท และติดตั้งโปรแกรม เราเพยีงรอใส่แผน่ให้ถูกตอ้งตามท่ี

โปรแกรมเรียก 
ภาพประกอบท่ี 38 
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28. เม่ือโปรแกรมด าเนินการติดตั้งไปไดสั้กระยะหน่ึงก็จะเรียกแผน่ซีดีถดัไปตามภาพดา้นล่าง 

ภาพประกอบท่ี 39  

 
 ให้ด าเนินการเปล่ียนแผน่ตามท่ีโปรแกรมตอ้งการแลว้คลิก OK 

29. ภาพถดัไปเป็นภาพเรียกดิสกต่์อไป ให้ด าเนินการเปลียนแผน่เช่นเดิม 
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ภาพประกอบท่ี 40 

 
30. จนโปแกรมข้ึนหนา้จอแจง้ขอ้ความ Congraturation เป็นอนัวา่ครบถว้นทุกแผน่ ตามภาพ

ดา้นล่าง 
ภาพประกอบท่ี 41 
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 ให้คลิกที่ Reboot  เพือ่ให้เคร่ืองท าการรีสตาร์ทใหม่อีกคร้ังหน่ึง 

31. รอจนเคร่ืองเปิดตวัข้ึนมาใหม่จะเขา้สู่หน้าต่างยนิดีตอ้นรับ ดงัภาพดา้นล่าง 
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 ให้คลิกที่ Forward เพือ่ด าเนินการขั้นต่อไป 

32. โปรแกรมจะเปิดหนา้ต่าง License Agreement ข้ึนมาให้คลิกท่ี Yes, I agree to the license 
agreement เพือ่เป็นการยอมรับขอ้ก าหนดในการใชซ้อฟทแ์วร์ของเขา จากนั้นให้คลิกท่ี 
Forward 
ภาพประกอบท่ี 43 
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33. หนา้ต่าง Firewall หรือก าแพงไฟ จะปรากฎข้ึนมา ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ ไฟร์วอลล์ มี
ประโยชน์ในการป้องกนัผูไ้ม่พงึประสงคเ์ขา้มายุง่เก่ียวกบัเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ของเรา  ควรเปิดใช้
บริการและเลือกเซอร์วสิ ท่ีไวใ้จไดเ้ท่านั้นให้สามารถเขา้ถึงเซิร์ฟเวอร์ของเราได ้แต่ใน
ขั้นตอนการติดตั้ง และปรับแต่งระบบเบ้ืองแรกน้ีแนะน าให้ท าการ disable หรือปิดการใช้งาน
ไปก่อน เพือ่ความสะดวกในการคอนฟิกระบบ เม่ือเราด าเนินการปรับแต่งระบบเป็นท่ีพอใจ
และทดสอบเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ จึงจะมาเปิดใชบ้ริการทีหลงัอีกคร้ังหน่ึง 
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เลือก disable firewall แลว้คลิกที่ forward  

34. ถา้โปรแกรมถามวา่แน่ใจหรือไม่ให้คลิก yes เพือ่ยนืยนัทางเลือกของเรา 
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35. หนา้ต่าง Security จะปรากฏข้ึนมาวา่เราจะเปิดใชบ้ริการหรือไม่ (ให้เราเลือก disable ไปก่อน) 

เหตุผลเดียวกบัไฟร์วอลล ์คือเราสามารถเปิดใชบ้ริการทีหลงัไดเ้ม่ือด าเนินการปรับแต่งระบบ
เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
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 เลือก disable SELinux ไปก่อน แลว้คลิกท่ี Forward 

36. ผา่นมาถึงหนา้จอ Kdump ไม่ตอ้งท าอะไรให้คลิกท่ี Forward ผา่นไปเลย 
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37. หนา้จอ วนัท่ี และเวลา จะข้ึนมาให้ตรวจสอบ และปรับแต่งให้ถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั เสร็จแลว้
คลิกที่  Forward 
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38. หนา้ต่าง Set Up Software Updates จะปรากฎตวัข้ึนมาให้คลิกเลือก no I prefer to register at a 

later time แลว้คลิก Forward 
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39. หนา้ต่างถามวา่ไม่ตอ้งการติดต่อกบัเครือข่าย redhat เพือ่อพัเดทโปรแกรมจึงหรือ ให้เราคลิกที่ 

No Thanks me Connect Later เสร็จแลว้คลิกที่ Forward 
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40. หนา้ต่าง Finish Updates Setup จะโชวข้ึ์นมา ให้คลิกไปท่ี Forward 
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41. ต่อไปเป็นขั้นตอนสร้าง ยสูเซอร์ คนแรก ให้ใส่ยสูเซอร์ ช่ือเต็ม และพาสเวร์ิดลงไป แลว้คลิก

ที่ Forward  
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42. หนา้ต่างติดตั้ง การ์ดเสียงข้ึนมา ไม่ตอ้งสนใจเพราะเราไม่ไดใ้ชเ้ซิร์ฟเวอร์ไวเ้ปิดคอนเสิร์ท ให้

คลิกที่ Forward 
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43. หนา้ต่าง Additional CDs ข้ึนมาไม่ตอ้งสนใจคลิกท่ี Finish ไดเ้ลย 
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44. ต่อไป ก็ใส่ user เป็น root ส่วนพาสเวร์ิด ก็ท่ีตั้ งไวใ้นคร้ังแรก  
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สุดทา้ยของบทน้ีคือเรามาทดลองใชเ้คร่ืองคอมพวิเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของเรากนั โดยทดสอบ
กบัเคร่ืองโนต้บุค้ท่ีเราเตรียมมาวา่ติดต่อกนัไดห้รือไม่ ตามหัวขอ้ต่อไปน้ี 
1. ทดสอบการ ping ไอพ ีของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

ในขั้นตอนน้ีเราตอ้งท าการตั้งค่าการ์ดแลน ในเคร่ืองโนต้บุค้ของเราก่อน ซ่ึงการ์ดแลนใบ- 
- แรกของเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ทุกคนตั้งเป็น 192.168.1.1/24 
- โนต้บุค้ของเราก็ตั้งเป็น 192.168.1.2/24 (ตามรูปตวัอยา่ง) 

 
- ต่อมาก็ต่อสายท่ีเตรียมไวใ้ห้ เสียบเขา้ระหวา่งเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ กบัโนต้บุค้ ของเรา 
- แลว้ใชค้ าส่ังต่อไปน้ีท่ีคอมมานดพ์ร้อมพ ์

Ping 192.168.1.1 แลว้ enter 

 
- ถา้ปรากฏวา่ ping แลว้เป็นตามภาพ แสดงวา่ติดต่อกนัไม่ได ้อาจเสียบการ์ดแลนผดิใบ 
เน่ืองจากวา่เซิร์ฟเวอร์ มีการ์ดแลน 2 ใบ ให้ลองสลบัการ์ดแลนดู จนกวา่จะมีการตอบกลบัจากเคร่ือง
เซิร์ฟเวอร์ วา่ติดต่อกนัไดจ้ริง ก็จะเป็นการผา่นขั้นตอนแรกน้ีไป 
 

ก่อนที่จะจบบทน้ีไป รบกวนผู้เข้ารับการอบรม ที่ยังไม่รู้จักค าส่ัง ping หรือไม่สามารถต้ังค่า ไอพี 
แอดเดรส ไม่ได้แจ้งให้น้อง ๆ ที่ช่วยกันอยู่ทราบด้วย จะได้เข้าไปช่วยเพิ่มเตมิให้เพ่ือเตรียมรับมือกับบทต่อไป 


