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พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ 
เร่ือง นโยบายการใช้ ict ในการบริหารจัดการการศึกษา  

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ราชบุรี – กาญจนบุรี 
 

โดยนายสายณัห์  รุ่งป่าสกั ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 8 ราชบุรี – กาญจนบุรี 
 

 การสร้างความพร้อมในการขบัเคล่ือนหลกัสูตร การจดัการเรียนรู้ การวดัผลและ
ประเมินผล รองรับนโยบาย การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) 
จ าเป็นตอ้งเขา้ใจสภาพการเรียนรู้ในสังคมปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) 
เขา้มามีบทบาทในการเปล่ียนแปลงการจดัการเรียนการสอน รวมถึงวถีิชีวติ และการท างานของครู
และนกัเรียนเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะการใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ และเทคโนโลยโีทรคมนาคมใน
การส่ือสารและการท างานเขา้ดว้ยกนั ICT (Information Communication Technology) ท าให้เกิด
รูปแบบการศึกษาทางไกลผา่นเครือข่าย และอีกมากมายหลายเร่ือง ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
การศึกษาและการเรียนรู้อยา่งขนานใหญ่ ความรู้ต่าง ๆ ท่ีมีอยูม่ากมายในปัจจุบนั ไม่สามารถถ่ายทอด
และเรียนรู้กนัไดห้มดส้ิน แต่ความรู้เหล่าน้ีสามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ออกสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ของมวลมนุษยชาติไดอ้ย่างง่ายดาย และสามารถเช่ือมโยงเขา้เป็นเครือข่าย (Network ) คอมพวิเตอร์ทั้ง
เครือข่ายภายในหน่วยงาน และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เกิดการเรียนรู้ไดอ้ย่างกวา้งขวางและ
กระจายไปอยา่งทัว่ถึงทุกมุมโลก เม่ือยอ้นมาดูผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารของประเทศไทย ฉบบัท่ี 1 ทีก่  าหนดวสัิยทศัน์ ไวว้า่ 
 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านซอฟท์แวร์ 
 ผู้ประกอบการและประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากระบบบริการอย่างท่ัวถึง
และยุติธรรม ให้เกิดระโยชน์โดยตรงต่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่การผลิตและบริการทุกสาขา รวมท้ัง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ให้สามารถแข่งขันและอยู่รอดในตลาดสากลได้ ก่อเกิดสังคม
แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สามารถประยุกต์ใช้เพื่อสนองความต้องการในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพและ
มีความปลอดภัยท่ีแท้จริงในสังคมไทย 
 ในยุทธศาสตร์ ข้อ 2 และ ข้อ 7 ก าหนดไว้ว่า 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและ
สังคมไทย ที่เป็นการเน้นการพัฒนาทางด้าน ict โดยให้กระจายเข้าถึงทุกกลุ่มคนในสังคมไทย เพื่อให้ ict 
เป็นตัวช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ประโยชน์ในการบริหารและการ
ให้บริการของภาครัฐ โดยเน้นให้รัฐจัดต้ังองค์กรกลางระดับชาติ ร่วมรับผิดชอบการพัฒนาและสง่เสริมการ
ใช้ ict ในภาครัฐ เพือ่ใหเ้กิดการบูรณาการและเอกภาพในระบบข้อมูล การวางแผน การประสานงาน การ
จัดสรรงบประมาณ และการจัดซ้ือจัดจ้างที่โปร่งใสให้ตรงตามความต้องการและลดการซ้ าซ้อนในการ
ลงทุน เพื่อให้ภาครัฐสามารถรวบรวม แลกเปลี่ยน และใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ด้วยมาตรฐานเปิดและมีระบบที่
มีความม่ันคงปลอดภัยสูงส าหรับการบริหารของหน่วยงานภาครัฐ และการให้บริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 โดยมีพันธกิจเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนือ่งให้
เป็นเครือข่ายการพัฒนาทั้งระบบข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดทั้งปฏิรูประบบบริหารจัดการด้าน ict 
ที่ทันสมัย มีการวางแผนเพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยการศึกษา และการฝึกอบรม 
 ตามวัตถุประสงค ์ข้อ 2 และ ข้อ 3 คือ 
ข้อ 2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ที่
สนองคุณภาพชีวิตได้โดยตรง 
ข้อ 3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพครอบคลุมและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและ
ยุติธรรม ยืนได้ด้วยตัวเองและความรู้ของคนในชาติ 
 โดยมีเป้าหมายที่ 5 ให้มีการใช้ Open Source Software ควบคู่กับซอฟต์แวร์ที่
ผลิตในประเทศ 
 การอบรมการติดต้ังและพัฒนาระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษา โดยใชล้ินุกส์ เป็น
เซิร์ฟเวอร์  เป็นพื้นฐานส าคัญ ที่ท าให้เครือขา่ยมีเสถียรภาพ ถ้าทุกหน่วยงานสามารถน าไปปรับใช้ ให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตนเอง เนือ่งจากพื้นฐานส าคัญของ ict ในทุกหน่วยงานจ าเป็นต้องมี
ระบบเครือข่ายภายใน และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ม่ันคง และปลอดภัย โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอย่าง
จ ากัดของหน่วยงาน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงจะสามารถบริหารระบบเครือข่ายให้เปน็ไปตาม ความ

ต้องการดังกล่าวตามแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 
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บรรยายพิเศษ 
เร่ืองแนวทางการใช้ ict ในสถานศึกษา 

กรณีศึกษาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยนายจกัรกฤษ  แยม้สรวล ผูอ้  านวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
 

 กรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย (IT 
2010) มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาประเทศไทยไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ (Knowledge-
Based Society:KBS) โดยให้ความส าคญักบับทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะเคร่ืองมือใน
การขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศ ทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุล โดยกลยุทธ์ที่ 2 เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่การพฒันาดา้นการศึกษา (e_Education) ตอ้งการให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชด้า้นการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยผลิตส่ือการสอนและเช่ือมโยงส่ือการสอน เพื่อให้ผู ้
ท่ีตอ้งการหาความรู้สามารถเขา้ถึงได ้และให้สังคมไทยพร้อมกบัการแข่งขนัในอนาคต 
 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงเร่ิมพฒันาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อประยุกต์ใช้ ในการบริหารและจดัการการศึกษา โดยเร่ิม
ตั้งแต่ปี 2547 มุ่งเนน้พฒันาห้องเรียนอจัฉริยะ โดยทุกห้องเรียนมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง 
ๆ อยา่งครบถว้น ปี 2548 มุ่งพฒันาครูอจัฉริยะ โดยให้ครูทุกคนใชส่ื้อเทคโนโลยไีดอ้ย่างสมบูรณ์แบบ 
ปี 2549 มุ่งเน้นพฒันางานวิชาการแบบมืออาชีพ มุ่งเน้นฐานข้อมูลทางวิชาการท่ีทนัสมัย รวดเร็ว 
สอดคลอ้งกบัสังคมปัจจุบนั ปี การศึกษา 2550 มุ่งเน้นพฒันาระบบงาน ดูแลช่วยเหลือนักเรียนดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  มีการน าเคร่ืองอ่านบตัร และระบบฐานขอ้มูลเช่ือมโยงระหว่างงานวิชาการและ
งานดูแลนักเรียนเข้าด้วยกัน ปี 2551 พฒันาระบบส านักงานอตัโนมัติ เพื่อให้สามารถส่ง ข้อมูล
ข่าวสาร อย่างเป็นระบบ ปี 2552 พฒันารูปแบบ E-leaarnig อย่างกวา้งขวาง และปี 2553 พฒันา
รูปแบบ E-library ให้มีความทันสมัยมากยิ่งข้ึน ปัจจุบนัเราเรียกระบบน้ีว่า กลยุทธ์ 2I-5E ซ่ึงจะ
น าเสนอเป็นกรณีศึกษา ในการอบรมคร้ังน้ี 
กลยทุธ 2I-5E 
 2I  1. I-teacher:intelligence teacher 2. I-classroom:intelligence classroom 
5e  1. E-student care:electronic student care 2. E-learning:electronic learning  

3. E-office:electronic office  4. E-library:electronic library 
5. E-Academic:electronic academic 
(ลงเน้ือหา 2i-5e โดยสรุป) จากวารสาร 80 ปี  
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บทน า 
กรณีศึกษา การจัดระเบียบเครือข่ายของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
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บทที่ 1 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัระบบปฏิบัติการ Linux 

 

ความเป็นมาของ Linux 
 

Linux ถือก าเนิดข้ึนในปี คศ. 1991 ณ ประเทศฟินแลนด์ โดยลีนุส โทรวลัด์ส (Linus 
Torvalds) นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ  โดยพฒันามาจาก
ระบบปฏิบติัการ Minix ท่ีเป็นระบบยูนิกซ์บนพีซีในขณะนั้น ซ่ึงตอนแรกเป็นเพียงโครงงานที่เขาท า
ส่งอาจารยส์มยัเรียนปริญญาตรี  ต่อมาไดมี้การพฒันาต่อดว้ยการชกัชวนให้นักพฒันาโปรแกรมอ่ืนๆ
มาช่วยพัฒนา  ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นความร่วมมือผ่านทางอินเทอร์เน็ต ลีนุสจะเป็นคนรวบรวม
โปรแกรมท่ีผูพ้ฒันาต่างๆ ได้ร่วมกันท าการพฒันาข้ึน และแจกจ่ายให้ทดลองใช้เพื่อทดสอบหา
ขอ้บกพร่อง  โดยท างานผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งหมด ต่อมามีคนให้ความสนใจมากข้ึนและไดก้ระจาย 
souce code ออกไปให้นกัคอมพวิเตอร์ทัว่ทุกมุมทัว่โลก (ส่วนใหญ่เป็นยุโรปและอเมริกา) ไดท้ดสอบ
และพฒันาเพิ่มเติมเร่ือยมาอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะ Linux เป็นระบบปฏิบัติการที่เปิดเผยต้นฉบับ
โปรแกรม (Source Code) ท าให้สามารถแกไ้ขปรับปรุงดว้ยตวัเราเองได ้ 

การพฒันาจากคนมากมายท าให้ Linux ฟรี แต่มากดว้ยความสามารถและประสิทธิภาพ เคร่ือง 
386 ก็ใชไ้ด ้ram 4M ก็ใชไ้ด ้OS ที่เป็น unix จะท างานประเภท multitask ไดดี้มาก แมเ้วลาใชเ้คร่ือง
หลายคน จากการที่ไดรั้บการยอมรับถึงความสามารถจึงมีการพฒันาไปยงัเคร่ืองแบบอ่ืนๆ  (ที่ใชชิ้บ 
sparc, ชิบ power pc, ชิบ Alpla) ในสมยัแรกเห็นใชไ้ดแ้ต่เคร่ือง pc(x86) (ส่วนตวั only) Linux support 
network protocal หลายตัวและมีความสามารถทาง network ค่อนข้างมากใช้เป็น web server, ftp 
server, PPP server, gateway, router ฯลฯ 

ในส่วนของ hardware นั้น support cpu ไดถึ้ง 126 cpu และ memory ถึง 1TB  Support for 
Intel Core i7 (Nehalem) processors ซ่ึงเป็น cpu แบบ quad core ,Hyperthread ขนาด 45nM ซ่ึงถือว่า
เป็น cpu ท่ีดีท่ีสุดนับตั้งแต่มี Pentium Pro. ทีมงานทดสอบของ RedHat ไดท้ าการทดสอบ Nahalem 
บน RHEL 5.3 กบั applications ทัว่ไป ไดผ้ลออกมาดีกวา่เดิม 1.7 เท่า และ ทดลองใชง้านกบั HPC ได้
ดีข้ึนถึง 3.5 เท่า เทียบกบั processor ก่อนหนา้น้ี 
 

ลีนุกซ์คืออะไร 
 

Linux เป็นระบบปฏิบติัการตระกูลหน่ึง ระบบปฏิบติัการท่ีเราคุน้เคยกันมาก่อน คือ Dos, 
Windows 3.11, Window95, Windows98, Unix  ลีนุกซ์เป็นระบบปฏิบติัการประเภท Unix หรืออาจ



การตดิตัง้และพฒันาระบบเครือข่ายภายในสถานศกึษา 

6 

โดยครูบุญเลศิ  แสวงทอง หวัหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การบริหารการศึกษา โรงเรียนกาญจนานเุคราะห์ จงัหวดักาญจนบุรี 

เรียกว่ายูนิกซ์โคลนท่ีใช้งานบนเคร่ือง PC แต่ปัจจุบนัไม่ไดใ้ชง้านบนเคร่ือง PC เพียงอย่างเดียว 
สามารถใชง้านไดบ้นเคร่ืองตระกูลอ่ืนดว้ย เช่น  Sun Sparc, Macintosh ฯลฯ 
 

Linux ดีอย่างไร  
 

1. เป็นซอฟทแ์วร์ฟรี สามารถดาวน์โหลดไดท้างอินเตอร์เน็ต ใชไ้ดอ้ย่างไม่ผิดกฎหมาย ค าว่า 
ฟรี หมายถึงวา่เป็นโปรแกรมท่ีเปิดเผยตน้ฉบบัโปรแกรม แต่ลิขสิทธ์ิก็ยงัเป็นของลีนุส โทรวลัด์ส โดย
อนุญาตให้ใครๆ ก็สามารถใช้ได้โดยไม่เสียค่าลิขสิทธ์ิ สามารถคัดลอก แจกจ่ายได้ แต่ห้ามคิดค่า
โปรแกรม สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงได ้แต่ห้ามน าเวอร์ชนัท่ีเราปรับปรุงไปแจกจ่ายให้ผูอ่ื้น ถา้
ตอ้งการน าไปแจกจ่ายสู่ธารณชนจะตอ้งน าส่วนท่ีเราแกไ้ขปรับปรุงน้ีส่งให้ลีนุส โทรวลัด์ส พิจารณา
ก่อน  

2. สามารถใช้งานได้กับ CPU หลายตระกูลเช่น Intel, AMD, Motorola, Digital Alfa, 
PowerPC,  Sun Sparc  สรุปคือ Linux ไม่ใช่รันบนเคร่ือง PC ไดเ้พียงอย่างเดียว เคร่ือง Macintosh 
เคร่ือง Sun ก็สามารถรันได ้ 

3. Linux เป็น Unix เต็มรูปแบบ เป็นระบบ Multi User Multi Task คือใชง้านได้คราวละ
หลายๆ คน และท างานไดค้ราวละหลายๆ งาน มีการพฒันามาอย่างยาวนานจึงไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองของ
ความเสถียร ค าส่ังในการใชง้านพื้นฐานมีความเป็นมาตรฐาน 

4. Linux มีระบบการติดต่อกบัผูใ้ชแ้บบกราฟิก ท่ีเรียกว่า X-Windows สามารถใช ้Windows 
manager ไดห้ลายชนิด โดยหนา้ตาของ Desktop สามารถเลือกใชไ้ดห้ลายแบบ   

5. Linux สนบัสนุน โปรโตคอลแบบ TCP/IP, SLIP, PPP, UUCP และอ่ืนๆ  
6. Linux เป็นระบบปฏิบติัการ 32 บิท มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูง คือ เคร่ืองไม่แฮงคบ่์อย 
7. application ในปัจจุบนั Linux สามารถตอบโจทยไ์ด้เกินความต้องการของคนท่ีใช้งาน

ตามปกติทัว่ไป ยกเวน้เกมส์ ซ่ึงซอฟทแ์วร์ ยงัมีไม่มากนกั 
8.  Linux เป็น OS ท่ีมีความยืดหยุ่นสูง ไม่ว่าจะเป็นแบบชุดเล็ก หรือชุดใหญ่ เคร่ืองเก่า หรือ

เคร่ืองใหม่ ไม่เก่ียงว่าตอ้งเป็น CPU ของค่ายใหน Linux ตอบสนองไดห้มด โดยเฉพาะเคร่ืองเก่า ไม่
ตอ้งไปกังวลว่าจะหาไดรฟ์เวอร์ไม่ได ้เคร่ืองรุ่นใหม่ๆ เสียอีกท่ีต้องน่าจะกงัวลมากกว่า Linux นั้น
ใชไ้ดก้บั CPU ไดต้ั้ งแต่รุ่นยี่สิบปีท่ีแลว้พวก intel 8088/86 มาจนถึง cpu รุ่นล่าสุด  Linux สามารถ
ใชไ้ด ้ตั้งแต่เคร่ือง desktop palmtop ไปจนถึง server   
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สรุป Linux ดีอย่างไร?  

งานท่ีท าเป็น 
 data base server 

สามารถใช ้Linux ร่วมกบั Free DB server ไดห้ลายตวั เช่น 
MySQL, PosgreSQL, Inter Base เป็นตน้ 

งานท่ีท าหนา้ท่ีเป็น 
Internet / Intranet Server 

Linux รองรับการท างานในการเป็น Internet / Intranet Server ได้
อยา่งเต็มรูปแบบ ไม่วา่จะเป็น www , ftp , mail , name , ldap , nfs , 
dhcp , proxy และอ่ืนๆ 

การน าLinux มาพฒันา 
Application ในองคก์ร 
ร่วมกบั ภาษา perl / php 

การพฒันา program นั้น ตอ้งค านึงถึงการพฒันาต่อเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงแกไ้ข ปัจจุบนัภาษา php เป็นภาษาท่ีไดรั้บความนิยม
อยา่งกวา้งขวาง ดว้ยเหตุท่ี ภาษาเขียนง่าย และ มีผูเ้ขียนเป็นจ านวน
มาก เม่ือพบปัญหาจึงสามารถหาผูช่้วยเหลือไดง่้าย ซ่ึงถือไดว้า่เป็น
ขอ้ไดเ้ปรียบอยา่งหน่ึง  

ระบบรักษาความปลอดภยั 

การรักษาความปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย เป็นเร่ืองที่
มองขา้มไม่ไดเ้ลย Linux เอง เป็นระบบปฏิบติัการท่ีถือวา่ เป็น 
Unix Clone คือเลียนแบบจากระบบปฏบติัการแบบ Unix นัน่เอง 
ขอ้ดีท่ีติดมาดว้ยถึงปัจจุบนัอยา่งเห็นไดช้ดัเจนคือการป้องกนัการ
เขา้ถึงขอ้มูล ระดบัแฟ้มขอ้มูลเลยท่ีเดียว ท าให้มีความ secure สูง 
ในระดบัหน่ึง ทั้งน้ี ระบบคอมพวิเตอร์ ก็ยงัเป็นแค่คอมพวิเตอร์ 
การที่ระบบจะดีไดจ้ าเป็นตอ้งพึ่งความสามารถของผูดู้แลระบบดว้ย  

ผลการทดสอบพบ ไอทาเนียม Linux Sever-32 โปรเซสเซอร์จะมีประสิทธิภาพดา้นดาตา้เบส
สูงพอๆ กบัวินโดวส์เซิร์ฟเวอร์และยูนิกซ์เซิร์ฟเวอร์ และถือเป็นความส าเร็จคร้ังใหญ่ของ Linux ใน
ตลาดเซิร์ฟเวอร์โลก 

ผลการทดสอบโดยบริษทัอินเทล (Intel) ผูผ้ลิตโปรเซสเซอร์อนัดบั 1 ของโลก พบว่า ระบบ
เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้โปรเซสเซอร์ไอทาเนียม ( Itanium) จ านวน 32 ตัวมาท างานร่วมกันและใช้
ระบบปฏิบติัการ Linux เป็นตัวควบคุมและประสานการท างานนั้น จะมีประสิทธิภาพในการรัน
ซอฟต์แวร์ดาตา้เบสสูงเทียบเท่ากบัเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ท่ีรันระบบปฏิบติัการ Windows และ Unix ตาม
รายงานจากส านักข่าวซีเน็ต (Cnet) อินเทลไดท้ าการทดสอบ Linux เพื่อหาว่าจะสามารถจดัการกับ
ระบบดาต้าเบสได้ดีแค่ไหน ซ่ึงผลปรากฏว่า เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ไอทาเนียม  Linux ขนาด 32 



การตดิตัง้และพฒันาระบบเครือข่ายภายในสถานศกึษา 

8 

โดยครูบุญเลศิ  แสวงทอง หวัหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การบริหารการศึกษา โรงเรียนกาญจนานเุคราะห์ จงัหวดักาญจนบุรี 

โปรเซสเซอร์มีความสามารถในการประมวลผลระดบั 600,000 ทรานแซกชัน่ต่อนาที ซ่ึงเป็นระดบัท่ี
สูงใกลเ้คียงกบัเคร่ือง Windows และ Unix ที่ดีที่สุดในปัจจุบนั 

ซันนิล ซาเซนา (Sunil Saxena) หัวหน้าทีมวิศวกรระบบปฏิบติัการ Linux บริษทัอินเทล 
อธิบายว่า "เราท าไดใ้กล้เคียง" ระดับ 600,000 ทรานแซกชัน่ต่อนาทีส าหรับการทดสอบดาต้าเบส
เซิร์ฟเวอร์ท่ีเรียกวา่ "TPC-C" ทั้งน้ี คะแนนสูงสุดจาการทดสอบ "TPC-C" คือ 707,000 ทรานแซกชัน่
ต่อนาที เป็นผลงานของเคร่ืองวินโดวส์เซิร์ฟเวอร์จากบริษทัฮิวเลตต์แพคการ์ด หรือเอชพี (Helwett-
Packard; HP) ที่ใชโ้ปรเซสเซอร์ Itanium 2 6M ซ่ึงใกลค้ลอดออกสู่ตลาดเต็มที 

ปัจจุบนั Linux เป็นท่ีนิยมอยา่งสูงในเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ระดบัโลวเ์อนด์ ท่ีใชซี้พียูท  างานร่วมกนั
อยู่ไม่ก่ีตัว อาทิ 1, 2 และ 4 ตัวเป็นต้น แต่ส าหรับดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์แล้ว ต้องการก าลังการ
ประมวลผลท่ีมากกว่านั้ นหลายเท่า หมายถึงเคร่ืองระดับไฮเอนด์ที่ใช้ซีพียูจ านวนหลายสิบตัวมา
ท างานร่วมกนัผลจาการทดสอบแสดงให้เห็นว่า ขณะน้ีโอกาสไดเ้ปิดกวา้งมากข้ึนส าหรับ Linux ใน
ตลาดเซิร์ฟเวอร์   
 

Linux Server กับ Windows Server อะไรดกีว่ากัน ? 
 

ในปัจจุบนัระบบปฏิบติัการส าหรับเคร่ืองแม่ข่าย ( Server) ที่ท  างานบน PC นั้นมีอยู่ดว้ยกนั 2 
ค่ายใหญ่ๆ ซ่ึงก็คือ Microsoft มี Microsoft Windows Server 2003-2008 เป็นหัวหอกหลกั และค่าย 
Linux ซ่ึงมี Red Hat Enterprise Linux เป็นทพัหน้า ระบบปฏิบติัการทั้งสองขบัเค่ียวกนัอย่างหนัก
ตลอดมา แต่ไม่ว่าไมโครซอฟต์จะพยายามอย่างไรก็ตาม Linux ก็ยงัจะเป็นตัวเลือกแรกส าหรับ 
Network Admin เสมอ ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลให้เลือก Linux คือ ฟรีและปลอดภัยกว่า Windows  

แม้ว่าในการประชุม RSA Conference จะแสดงให้เห็นว่าระบบปฏิบัติการ Microsoft 
Windows Server มีชัยเหนือ Linux ในด้านระบบรักษาความปลอดภยัก็ตาม ระบบปฏิบัติการ 
Windows จะมีไวรัสและโทรจันหลายตัวมุ่งท าลาย แต่เม่ือมีการค้นพบช่องโหว่ใหม่ๆ  ใน
ระบบปฏิบติัการ ไมโครซอฟต์จะออกแพตช์ตามมาโดยเฉล่ียภายใน 30 วนัทนัที ซ่ึงต่างจากในกรณี
ของ Red Hat Linux กว่าจะมีการออกแพตช์มาจะใชเ้วลาเฉล่ียถึง 71 วนั ปัจจยัถดัมาท่ีท าให้ผูดู้แล
ระบบเครือข่ายเลือก Linux คือ สามารถใชค้ าส่ัง UNIX ในการจดัการกบัตวัระบบปฏิบติัการไดท้นัที 
ซ่ึงต่างจากในกรณีของ Windows Server หากผูดู้แลระบบเคยชินกบั UNIX มาก่อน ก็ย่อมจ าเป็นท่ี
จะตอ้งเรียนรู้การใชง้าน Windows Server ใหม่ ไม่วา่อยา่งไรก็ตาม Linux ยงัคงความเร็วในการใชง้าน
ไวไ้ดอ้ยา่งดี ยกเว้นการใช้งานบน X-Window ซ่ึงท าให้ระบบชา้ลงอยา่งเห็นไดช้ดั  
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Linux เป็นระบบปฏิบติัการเดียวในปัจจุบนัท่ีไม่มี Directory Service ซ่ึงไม่วา่จะเป็น Solaris 
หรือ Netware รวมทั้ง Microsoft Active Directory ดว้ย ท าให้ดอ้ยกวา่ผูผ้ลิตระบบปฏิบติัการเครือข่าย
รายอ่ืน เพราะ Directory Service จะท าให้เกิดการบริการแบบรวมศูนย ์ (Centralized Management) 
และอ านวยความสะดวกให้กบัผูใ้ชใ้นการพิสูจน์ตวัตน (Authentication) กบัเซิร์ฟเวอร์อีกดว้ย ระบบ 
Directory Service ยงัมีขอ้ดีอยา่งอ่ืนอีกเช่น Application ต่างๆ สามารถน าขอ้มูลมาจดัเก็บไวใ้น 
Directory หรือผสานกบั Directory เพือ่เพิม่ความสะดวกในการบริหารจดัการระบบเครือข่ายและเพิม่
ประสิทธิภาพในการท างานของ Application นั้นๆ อีกดว้ย ตวัอยา่งของ Application ที่ท างานบน 
Directory ก็คือ Microsoft DNS Server ที่สามารถสร้าง Zone File ที่เป็นแบบ Active Directory 
Integrated ซ่ึงให้ขอ้ดีส าหรับ DNS Server ก็คือมนัจะเป็น Multi-Master ตามธรรมชาติของ Active 
Directory ไม่วา่ผูดู้แลระบบจะไปแกไ้ข Zone Fileที่ DNS Server ใดก็ตาม ขอ้มูลใน Zone File จะถูก 
Replicate ไปยงัทุกๆ DNS Server ท่ีอยูใ่น Domain นั้นๆ การจดัการระบบ Linux จ าเป็นตอ้งใช้
ผูเ้ช่ียวชาญ เน่ืองจากการติดตั้งระบบเครือข่ายบน Linux ให้มีประสิทธิภาพนั้นจะตอ้งท างานบน Text 
Mode ซ่ึงแตกต่างจากบน Windows Server ซ่ึงสามารถจดัการระบบเครือข่ายไดจ้าก Graphic Enabled 
Console ไดท้นัที โดยบางคร้ังผูดู้แลระบบสามารถท่ีจะ Query ขอ้มูลต่างๆของระบบ Network ไดจ้าก 
Console เดียว โดยการใช ้ Microsoft Management Console (MMC) ซ่ึงสามารถเพิม่ Snap-in ได้
มากมาย ท าให้ผูดู้แลระบบสามารถดูแลไดท้ั้ง DNS Server, DHCP Server, Active Directory รวมไป
ถึง SQL Server และ Exchange Server ไดใ้นหนา้จอเดียว  

จุดอ่อนท่ีท าให้ Windows Server ไดรั้บความนิยมนอ้ยกวา่ Linux คือ ราคาแพง และยึดติดกบั
แพลตฟอร์ม PC เท่านั้น ต่างจาก Linux ซ่ึงสามารถรันไดบ้น CPU หลากหลายประเภทและเป็น Open 
Source ซ่ึงมี Application ให้ใช้มากมายทัว่ทุกมุมโลกโดยผูดู้แลระบบก็ยงัสามารถท่ีจะ Compile 
Kernel ของ Linux ให้มีความสามารถตามที่เราตอ้งการไดอี้กดว้ย  


