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ระบบเครื อข่ ายไร้ สาย
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ตอน
แนวปฏิบัตทิ ่ ดี ีในการจัดหาและติดตัง้ อุปกรณ์

1. หล ักการและเหตุผล

ปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ด้ านการสื่อสารและโทรคมนาคมได้ รับความ
นิยมมากขึน้ และเติบโตอย่างก้ าวกระโดด โดยเฉพาะเทคโนโลยี ไ วเลสแลน (Wireless LAN) และ
เทคโนโลยีการสื่อสารไร้ สายยุคที่ 3 (Third Generation / 3G) ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากความต้ องการบริ โภค
ข้ อ มูล ของผู้ใ ช้ และความหลากหลายของอุป กรณ์ เ ข้ า ถึ ง เครื อข่า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต มี ม ากขึน้ เช่น เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ Laptop, Tablet, Handheld, Smartphone และ Digital camera เป็ นต้ น ขณะที่โลกแห่ง
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้ พฒ
ั นาและเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต จนกลายเป็ นโลกแห่งเครื อข่ายสังคมออนไลน์
(Social network) ผู้คนจากทัว่ ทุกมุมโลกจะทาความรู้ จกั กัน เชื่อมโยงกัน และแลกเปลี่ยนข้ อมูลกันอยู่
ตลอดเวลา ทังหมดข้
้
างต้ นเป็ นปั จจัยที่สง่ ผลให้ การใช้ งานเครื อข่ายไร้ สายได้ รับความนิยมเพิ่มขึ ้น
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลสแลน (Access Point / AP) เป็ นอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณไร้ สาย
หรื อสัญญาณไวเลส กับอุปกรณ์ปลายทางต่างๆ ของผู้ใช้ ให้ สามารถเข้ าถึงเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้ อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนไม่วา่ จะเป็ นองค์กรขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก รวมทังผู
้ ้ บริ โภค
ระดับครัวเรื อนต่างติดตังอุ
้ ปกรณ์กระจายสัญญาณกันทังสิ
้ ้น เพราะด้ วยความสะดวกในการใช้ งาน การ
ติดตังง่
้ าย และราคาไม่แพงมากนัก ทาให้ อปุ กรณ์กระจายสัญญาณไวเลสแลนและสัญญาณไวเลสแลนมีอ
ยู่ทวั่ ทุกหนแห่ง ปั จจุบนั อุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลสแลนมีหลายรู ปแบบ เช่น Enterprise Wireless
LAN และ SOHO Wireless LAN ทังสองรู
้
ปแบบข้ างต้ น มีความแตกต่างกันหลายส่วน เช่น ราคาอุปกรณ์
ความสามารถของอุปกรณ์ ความปลอดภัยของระบบเครื อข่ายไร้ สาย ความสะดวกในการจัดการระบบ
ความทดทานของอุปกรณ์ และการจัดการระบบไวเลสแลนที่ดี รวมทังการตรวจสอบสิ
้
ทธิ์ ตาม พรบ. การ
กระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น ขณะที่การเลือกซื ้อและติดตังอุ
้ ปกรณ์ ไวเลสแลนให้ เหมาะสมกับ
องคร์ กรเป็ นปั จจัยสาคัญที่ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้ งาน และอาจเกิดข้ อผิดพลาดต่อระบบเครื อข่าย
แลน (LAN) ที่มีอยู่เดิมได้ เช่น การแจกจ่ายหมายเลขไอพีแอดเดรส (IP Address) ซ ้าซ้ อนในระบบ การ
ตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยที่ไม่สอดคล้ องกัน ระบบการตรวจสอบสิทธิ์ซ ้าซ้ อนหลายรูปแบบ เป็ นต้ น
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สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ดูแลระบบเครื อข่ายไร้ สายส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย ที่มีชื่อเรี ยกว่า WiSE ย่อมาจาก Wireless Services for Education ซึ่งเลือกสรรเทคโนโลยี
ไวเลสแลนแบบ Enterprise Wireless LAN ให้ เหมาะสมกับ การใช้ ง านของผู้ใช้ ในมหาวิทยาลัย
ขณะเดียวกันหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้ จดั หาอุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลสแลนติดตังเอง
้
และอุปกรณ์ ทางานไม่สอดคล้ องกับระบบเครื อข่ายไร้ สายของมหาวิทยาลัย รวมทังพบปั
้
ญหาการติดตัง้
และกาหนดค่าอุปกรณ์ผิดพลาด ซึง่ ส่งผลกระทบต่อระบบเครื อข่ายแลนภายในหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
ทาให้ หลายครั ง้ พบปั ญ หา “การแจกจ่ า ยหมายเลขไอพี แ อดเดรสผิ ด พลาด” ท าให้ ทัง้ หน่ว ยงาน
ไม่สามารถใช้ งานอิ นเทอร์ เน็ตได้ ซึ่งสานักคอมพิวเตอร์ ต้องใช้ บุคลากรและเวลาอย่างมากในการแก้ ไข
ปั ญหาที่เกิดขึน้ จากหน่วยงาน สานักคอมพิวเตอร์ ได้ จดั ทาแนวปฏิบตั ิที่ดี การกาหนดคุณสมบัติและการ
ติดตังอุ
้ ปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลสแลน ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็ นแนวทางให้ ทุกหน่วยงานปฏิบตั ิ
ตามแนวปฏิบตั ิที่ดี และช่วยลดปั ญหาต่างๆ ที่ จะส่งผลกระทบต่อเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีชื่อเรี ยกว่า
“เครื อข่ายบัวศรี ”ของมหาวิทยาลัย
ว ัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดทาแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีของระบบเครื อข่ายไร้ สายของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อจัดทาข้ อกาหนดของคุณสมบัติและการติดตังอุ
้ ปกรณ์ กระจายสัญญาณไวเลสแลนภาย
ในมหาวิทยาลัย
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลสแลนที่เป็ นมาตราฐานเดียวกัน
มาใช้ ในมหาวิทยาลัย
4. เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างมาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณอุปกรณ์ กระจายสัญญาณ
ไวเลสแลนภายในตู้แร็คของมหาวิทยาลัย
5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื อข่ายไร้ สายของมหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์ทเี่ กีย
่ วข้อง

เพื่อให้ การดาเนินงานทุกๆ ด้ านบรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ฉะนันทุ
้ ก
ภาคส่วนควรดาเนินงานให้ สอดคล้ องตามแผนยุทธศาสตร์ ตา่ งๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งระบบเครื อข่ายไร้ สาย
(WiSE) เป็ นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้ านหนึ่งของยุทธศาสตร์ การบริ หารมหาวิทยาลัย แนว
ปฏิบตั ทิ ี่ดีในการจัดหาและติดตังอุ
้ ปกรณ์จงึ สอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องดังต่อไปนี ้
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ระดับมหาวิทยาลัย
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พ.ศ. 2555-2559
ตามยุทธศาสตร์ ที่ 5 ส่งเสริ มการใช้ ทรัพยากรด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศร่ วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 สร้ างระบบบริหารจัดการไอซีทีที่ดี
แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553-2567) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เป้าประสงค์ 1.7
RAP28 โครงการพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์ และสื่อการเรี ยนการสอน และเป้าประสงค์ 5.10 RAP124
โครงการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของมหาวิทยาลัย เชื่อมโยงสู่
ภายนอกผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ระดับหน่วยงาน
แผนยุทธศาสตร์ สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (พ.ศ. 2550-2554) ด้ านการ
พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้ านการสนับสนุนการเรี ยนการสอนและการวิจยั
แผนปฏิ บตั ิราชการสานักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจ ของมหาวิทยาลัย ปี งบประมาณ
2556 โครงการแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีด้านไอซีที กิจกรรมจัดทามาตรฐานความมัน่ คงปลอภัยด้ านสารสนเทศ มศว
ประโยชน์

มหาวิทยาลัยได้ แนวปฏิบตั ทิ ี่ดีของระบบเครื อข่ายไร้ สายของมหาวิทยาลัย ในประเด็นต่อไปนี ้
1. ระบบ อุปกรณ์ และ การเชื่อมต่ออุปกรณ์มีสร้ างมาตรฐานเดียวกันทัว่ ทังมหาวิ
้
ทยาลัย
2. ระบบเครื อข่ายไร้ สายมีประสิทธิภาพการสื่อสารข้ อมูลระบบเครื อข่ายภายในดีขึ ้น
3. มีแนวทางการจัดซื ้ออุปกรณ์เครื อข่ายไวเลสแลน
4. มีมาตรฐานที่ดีในการนาไปประยุกต์ได้ จริง
5. การกาหนดการตังค่
้ า (Configuration) ของอุปกรณ์ที่ถกู ต้ อง
6. ช่วยลดปั ญหาการชนกันของข้ อมูลภายในระบบเครื อข่ายให้ น้อยลง
7. หน่วยงานมีความเข้ าใจและตระหนักถึงความสาคัญของการขยายเครื อข่ายไร้ สายภายใน
หน่วยงาน
2. เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย

เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ แบบไร้ สายหรื อนิยมเรี ยกว่า ไวเลสแลน (Wireless LAN) หรื อ “WiFi” ที่
เป็ นที่นิยมในปั จจุบนั มี 2 ประเภท ดังนี ้
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2.1 Enterprise Wireless LAN เป็ นระบบเครื อข่ายไวเลสแลนที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะกับ
องค์กรขนาดกลางและใหญ่ที่มีผ้ ใู ช้ งานจานวนมาก ความสามารถหลากหลาย เช่น การจัดการระบบจาก
ส่วนกลาง ความปลอดภัยสูง ความทนทานของอุปกรณ์ ควบคุมช่องสัญญาณและคลื่นความถี่อัตโนมัติ
รองรั บอุปกรณ์ พ กพาหลากหลายชนิ ด การติดตัง้ ง่ า ยรวดเร็ ว การจัดเก็ บสถิ ติการใช้ ง าน การป้องกัน
สัญ ญาณรบกวนจากระบบไวเลสแลนอื่ น และการตรวจสอบสิทธิ์ ตาม พรบ. การกระทาความผิดทาง
คอมพิวเตอร์ โดยระบบไวเลสแลนจะมีอปุ กรณ์ทางาน 2 ส่วนหลักคือ Wireless LAN Switch และ Access
Point ทางานคูก่ นั โดยอุปกรณ์ส่วนแรกเป็ นหัวใจหลักของระบบ ทาหน้ าที่ควบคุมอุปกรณ์ Access Point
ให้ ทางานตามที่ผ้ ูดูแลกาหนดขึน้ การจัดการและดูแลระบบจะทางานหรื อสั่งการผ่านอุปกรณ์ Wireless
LAN Switch เพียงจุดเดียวเท่านัน้ ซึง่ ทาให้ เกิดความสะดวก รวดเร็วและควบคุมแบบรวมศูนย์กลาง
2.2 SOHO Wireless LAN เป็ นระบบเครื อข่ายไวเลสแลนที่ขาดการจัดการจากศูน ย์กลาง
เหมาะกับองค์กรขนาดเล็ก หรื อครัวเรื อน ด้ วยความที่อุปกรณ์รองรับจานวนผู้ใช้ ไม่มากนัก ประสิทธิภาพ
และคุณสมบัตขิ องอุปกรณ์มีอย่างจากัด และราคาอุปกรณ์ที่ไม่สงู มาก ทาให้ อปุ กรณ์ไวเลสแลนแบบนี ้เป็ น
ที่ นิ ย มมาก ขณะที่ ก ารจัด การไม่ ส ามารถท างานแบบศูน ย์ ก ลางได้ ซึ่ ง หากผู้ดูแ ลระบบจ าเป็ นต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนค่าอุปกรณ์ต้องดาเนินการทุกอุปกรณ์โดยตรง
3. เครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาล ัยศรีนครินทรวิโรฒ

เครื อข่ายไร้ สายของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มีชื่อว่า WiSE ย่อมาจากคาว่า Wireless
Servises for Education ติดตังครั
้ ง้ แรกในปี พ.ศ. 2547 โดยมีสถาปั ตยกรรมของระบบดังแผนภาพต่อไปนี ้

ภาพ : สถาปั ตยกรรมระบบเครื อข่ายไร้ สาย (WiSE) มศว
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ระบบเครือข่ายไร ้สาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตอน แนวปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดหาและติดตัง้ อุปกรณ์

สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เป็ นหน่วยงานหลักที่มีหน้ าที่ให้ บริ การและ
บารุงรักษาระบบเครื อข่ายไร้ สาย (WiSE) ของมหาวิทยาลัยให้ สามารถใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
ติดตังระบบไวเลสแลนแบบ
้
Enterprise Wireless LAN ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับมหาวิทยาลัยที่ มี
ผู้ใช้ งานจานวนมากและรองรับผู้ใช้ ตอ่ เนื่องตลอดเวลา
จากแนวคิดดังกล่าวข้ างต้ นระบบเครื อข่ายไวเลสแลน WiSE ประกอบด้ วยอุปกรณ์ หลัก 2 ส่วน
คืออุปกรณ์ควบคุมเครื อข่ายไวเลสแลน (Wireless LAN Switch) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลสแลน
(Access Point) ดังภาพด้ านล่างนี ้
อุปกรณ์เครื อข่ายไวเลสแลน (WiSE) มหาวิทยาลัย

Access Point

Wireless LAN Switch
การทางานของระบบ Enterprise Wireless LAN
Wireless LAN Switch / Wireless
Controller

Access Point

1. กาหนดนโยบายการบริการศูนย์กลาง

1. ลงทะเบียนอุปกรณ์กบั Wireless LAN
Switch

2. กาหนดนโยบายการควบคุม คลื่ นความถี่
และช่องสัญญาณ

2. รับ-ส่งสัญญาณไวเลสแลนกับอุปกรณ์
ปลายทาง

3. กาหนดระบบการตรวจสอบสิทธิ์เข้ าใช้ งาน

3. รับ-ส่งข้ อมูลให้ Wireless LAN Switch
ประมวลผล

4. กาหนดนโยบายรักษาความปลอดภัย

4. ดาเนินการตามนโยบายที่กาหนด

5. กาหนดนโยบายตรวจสอบผู้บกุ รุก

5. แสดงไฟสถานะการทางานบนอุปกรณ์

6. กาหนดนโยบายตรวจสอบข้ อมูลและไวรัส
7. กาหนดนโยบายการตรวจสอบระบบและ
ข้ อมุลสถิติ
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ระบบเครือข่ายไร ้สาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตอน แนวปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดหาและติดตัง้ อุปกรณ์

จากตารางการทางานข้ างต้ นแสดงถึงกระบวนการทางานของอุปกรณ์แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ
Wireless LAN Switch ทาหน้ าที่กาหนดนโยบายการทางานและประมวลผลข้ อมูลตามนโยบายที่กาหนด
ขณะที่ Access Point ทาหน้ าที่รับส่งสัญญาณและข้ อมูลตามนโยบายที่กาหนดเท่านัน้ จึงทาให้ อปุ กรณ์
Access Point มีความทนทาน อายุการใช้ งานสูง เพราะการประมวลผลและวิเคราะห์ ข้อมูลดาเนินการที่
อุปกรณ์ Wireless LAN Switch การแยกการทางานออกเป็ น 2 ส่วน ทาให้ ระบบไวเลสแลนมีประสิทธิภาพสูง
4. เครือข่ายไวเลสแลน (SOHO)

SOHO Wireless LAN เป็ นระบบเครื อข่ายไวเลสแลนที่ขาดการจัดการจากศูนย์กลาง เหมาะกับ
องค์กรขนาดเล็กหรื อครัวเรื อน สามารถติดตังง่
้ ายและมีราคาไม่สูงมากนัก ทาให้ หน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยจัดซือ้ จัดจ้ างมาใช้ งานเป็ นจานวนมาก ขณะที่ประสิทธิ ภาพและความสามารถรองรับการ
ทางานของหน่วยงานได้ ในระดับหนึง่ แต่ขาดหลายคุณสมบัตทิ ี่หน่วยงานไม่ทราบ เช่น สถิติการใช้ งาน การ
ตรวจสอบสิทธิ์จากศูนย์กลาง การจัดเก็บข้ อมูลตาม พรบ. การกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ การขาด
คุณสมบัตกิ ารจัดการจากศูนย์กลาง เป็ นต้ น
เครื อข่ายไวเลสแลนแบบ SOHO มี เพี ย งอุปกรณ์ ช นิดเดียวคือ อุปกรณ์ กระจายสัญญาณ
ไวเลสแลน (Access Point) จะสามารถสร้ างระบบเครื อข่ายไวเลสแลนได้ ทนั ที
ตัวอย่ง อุปกรณ์เครื อข่ายไวเลสแลน (SOHO)

การทางานของระบบ SOHO Wireless LAN
Access Point
1. กาหนดนโยบายการควบคุมคลื่นความถี่
และช่องสัญญาณเฉพาะตัวอุปกรณ์
2. ก า ห น ด ร ะ บ บ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ สิ ท ธิ์
เฉพาะตัวอุปกรณ์
3. ก าหนดนโยบายรั ก ษาความปลอดภั ย
เฉพาะตัอปุ กรณ์
4. กาหนดนโยบายการจัดสรรหมายเลขไอพี
แอดเดรสเฉพาะตัวอุปกรณ์
สานั กคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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5. รับ-ส่งสัญญาณไวเลสแลนกับอุปกรณ์
ปลายทาง
6. ประมวลผลข้ อมูลภายในตัวอุปกรณ์
7. ดาเนินการตามนโยบายที่กาหนด
8. แสดงไฟสถานะการทางานบนอุปกรณ์

ระบบเครือข่ายไร ้สาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตอน แนวปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดหาและติดตัง้ อุปกรณ์

จากตารางการทางานข้ างต้ นแสดงถึงกระบวนการทางานของอุปกรณ์ ถกู รวมอยู่ภายในอุปกรณ์
ไวเลสแลน หากมีจานวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลสแลนและผู้ใช้ ไม่มากนักการติดตังระบบไวเลสแล
้
นแบบ SOHO จะสามารถดาเนินการได้ อย่างรวดเร็ว แต่หากมีจานวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลสแลน
และผู้ใช้ จานวนมากจะส่งผลให้ อุปกรณ์ต้องประมวลผลข้ อมูลสูงและส่งผลให้ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์
ลดลงตามจานวนผู้ใช้ ที่เพิ่มขึ ้น ขณะที่การดูแลและการจัดการจะเกิดความยุ่งยากและซับซ้ อนมากขึ ้น เช่น
การก าหนดค่า อุป กรณ์ จ าเป็ นต้ อ งก าหนดทุก อุป กรณ์ ซึ่ ง เสี ย เวลาต่อ การด าเนิ น งานและอาจเกิ ด
ข้ อผิดพลาดได้
5. ปัญหาอุปกรณ์ไวเลสแลนแบบ SOHO ก ับเครือข่ายบ ัวศรี

เนื่องจากอุปกรณ์ไวเลสแลนนแบบ SOHO มีราคาไม่สงู นักประกอบกับการติดตังง่
้ ายและรวดเร็ ว
ทาให้ หลายหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดซื ้อจัดจ้ างมาใช้ งาน ซึ่งหลายหน่วยงานขาดความรู้ความเข้ าใจใน
การตังค่
้ าอุปกรณ์ให้ ถกู ต้ อง ซึง่ บ่อยครัง้ ที่อปุ กรณ์ไวเลสแลนส่งข้ อมูลรบกวนการทางานของระบบเครื อข่าย
แลนและทาให้ เครื อข่ายบัวศรี ไม่สามารถให้ บริการได้ เช่น การแจกจ่ายหมายเลขไอพีแอดเดรสของอุปกรณ์
ไวเลสแลน ซึ่ง ทาให้ เ ครื่ อ งคอมพิว เตอร์ ภ ายในหน่ว ยงานรั บหมายเลขไอพี แอดเดรสผิ ดจากอุป กรณ์
ไวเลสแลน และไม่ ส ามารถใช้ ง านอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ เพราะได้ รั บ หมายเลขไอพี แ อดเดรสที่ ไ ม่ถูก ต้ อ ง
(หมายเลขไอพีแอดเดรสถูกแจกจ่ายทังเครื
้ อข่ายแลนและเครื อข่ายไวเลสแลน)
ขณะที่การตรวจสอบและแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการแจกจ่ายหมายเลขไอพีแอดเดรสข้ างต้ น
ต้ องใช้ บุคลากรและเวลาในการทางานมาก ประกอบกับผลกระทบจากปั ญหาข้ างต้ นเป็ นวงกว้ างต่อ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย ฉะนัน้ การจัดซื อ้ จัดจ้ างและติดตัง้ อุปกรณ์ ไ วเลสแลนควรเป็ นอุปกรณ์ ที่มี
คุณสมบัตติ ามสานักคอมพิวเตอร์ กาหนดขึ ้น แต่หากเป็ นอุปกรณ์ไวเลสแลนที่หน่วยงานจัดซื ้อจัดจ้ างเองไม่
เป็ นไปตามมาตรฐานของสานักคอมพิวเตอร์ ฉะนันก่
้ อนการติดตังอุ
้ ปกรณ์ ไวเลสแลนควรแจ้ งเจ้ าหน้ าที่
สานักคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยกาหนดค่าอุปกรณ์ และป้องกันปั ญหาที่ส่งผลกระทบต่อเครื อข่ายแลนภายใน
หน่วยงานและเครื อข่ายบัวศรี ของมหาวิทยาลัยได้
6. การกาหนดค่าอุปกรณ์ไวเลสแลน

การกาหนดค่าอุปกรณ์ไวเลสแลน ทังแบบ
้
Enterprise Wireless LAN และ SOHO Wireless
LAN มีความซับซ้ อนแตกต่างกันมาก แบบ Enterprise Wireless LAN เจ้ าหน้ าที่สานักคอมพิวเตอร์ เป็ น
ผู้ดแู ลและกาหนดค่าอุปกรณ์ให้ ทงหมด
ั้
รวมทังติ
้ ดตามสถานะการทางานของอุปกรณ์ด้วยเช่นกัน เอกสาร
แนวปฏิบตั ิที่ดีฉบับนี ้จึงไม่กล่าวถึงแบบ Enterprise Wireless LAN ขณะที่เอกสารแนวปฏิบตั ิที่ดีฉบับนี จ้ ะ
แนะนาการกาหนดค่าอุปกรณ์ไวเลสแลนแบบ SOHO Wireless LAN เบื ้องต้ น เพราะหากกาหนดค่า
อุปกรณ์ผิดพลาดจะส่งผลกระทบวงกว้ างต่อระบบเครื อข่ายบัวศรี
สานั กคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ระบบเครือข่ายไร ้สาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตอน แนวปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดหาและติดตัง้ อุปกรณ์

เนื่องจากปั จจุบนั อุปกรณ์ไวเลสแลนแบบ SOHO ที่มีจาหน่ายมีหลากหลายรุ่นและยี่ห้อ ทาให้
การแนะนาการกาหนดค่าอุปกรณ์ไวเลสแลนไม่สามารถทาได้ ครบทัง้ หมด ฉะนันเอกสารแนวปฏิ
้
บตั ิที่ดี
ฉบับนี ้จะเน้ นข้ อกาหนดหลักการกาหนดค่าอุปกรณ์ให้ ถกู ต้ อง เช่น การป้องกันการแจกจ่าย IP Address,
Subnet mask, Gateway และ DNS เป็ นต้ น

ภาพ : การกาหนดค่าอุปกรณ์ไวเลสแลนที่ถกู ต้ อง

ภาพ : การกาหนดค่าอุปกรณ์ไวเลสแลนที่ไม่ถกู ต้ อง

สานั กคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ระบบเครือข่ายไร ้สาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตอน แนวปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดหาและติดตัง้ อุปกรณ์

การกาหนดค่าอุปกรณ์ไวเลสแลนที่ถกู ต้ อง
1. ห้ ามเชื่อต่อสายสัญญาณแลนกับอุปกรณ์ไวเลสแลนหากยังไม่ได้ กาหนดค่าที่ถกู ต้ อง
2. ติดต่อสอบถามเจ้ าหน้ าที่สานักคอมพิวเตอร์ ก่อนติดตังอุ
้ ปกรณ์ไวเลสแลน
3. ปิ ดการทางานแจกจ่ายหมายเลข IP Address, Subnet mask, Gateway และ DNS
เพราะหากกาหนดค่าข้ างต้ น จะส่งผลกระทบต่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทงั ้ Desktop และ
Laptop ภายในหน่วยงานทังอาคาร
้
โดยหมายเลขไอพีแอดเดรสที่ถูกต้ องจะส่งมาจาก
เซิร์ฟเวอร์ ของสานักคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ สามารถตรวจสอบหมายเลข IP Address ที่
ถูกต้ อง จะต้ องขึ ้นต้ นด้ วย 10.1.x.x สาหรับ มศว ประสานมิตร เช่น 10.1.105.35 หรื อ
10.1.117.172 ส่วนของ มศว องครักษ์ เช่น 10.2.106.103 หรื อ 10.2.212.111 เป็ นต้ น แต่
หากเครื่ องคอมพิวเตอร์ มีหมายเลขไอพีแอดเดรสขึน้ ต้ นด้ วย 192.168.x.x แสดงว่ามี
อุปกรณ์แจกจ่ายหมายเลขที่ไม่ถูกต้ องเข้ าระบบเครื อข่ายแลน และจะไม่สามารถใช้ งาน
ระบบอินเทอร์ เน็ตได้
4. ปิ ดการทางานไฟวอลล์ (Firewall) เพื่อให้ ข้อมูลส่งผ่านมายังสานักคอมพิ วเตอร์ และ
ตรวจสอบข้ อมูลจากส่วนกลาง หากเปิ ดการทางานส่วนนีข้ ้ อมูลอาจจะไม่ ถูกส่งผ่านเข้ า
เครื อข่ายบัวศรี และไม่สามารถใช้ งานอินเทอร์ เน็ตได้ เช่นกัน
5. ปิ ดการทางานตรวจสอบสิทธิ์รูปแบบต่างๆ เพราะสานักคอมพิวเตอร์ มีระบบการตรวจสอบ
สิทธิ์ การเข้ าใช้ งานอินเทอร์ เน็ตจากส่วนกลาง (ระบบ IPass) แต่หากต้ องการตรวจสอบ
สิทธิ์ในส่วนนี ้ ผู้กาหนดค่าของหน่วยงานต้ องเข้ าใจการทางานส่วนนี ้และอธิบายให้ ผ้ ใู ช้ ใน
หน่วยงานทราบด้ วยเช่นกัน
การกาหนดค่าอุปกรณ์ ไ วเลสแลนเป็ นขัน้ ตอนสาคัญ เพราะหากเกิดข้ อผิดพลาดขึน้ จะส่งผล
กระทบต่อเครื อข่ายภายในหน่วยงานทัง้ อาคารทันที ฉะนัน้ ก่อนการติดตัง้ อุปกรณ์ ไ วเลสแลนต้ อง
ปรึ กษาเจ้ าหน้ าที่ สานักคอมพิวเตอร์ เป็ นอันดับแรก และไม่เชื่ อมต่อสายสัญญาณแลนเข้ ากับอุปกรณ์
ไวเลสแลนโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันปั ญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ ้นได้
ื่ มต่ออุปกรณ์ไวเลสแลน
7. ตาแหน่งการเชอ

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ ไวเลสแลนกับอุปกรณ์ สวิตซ์เป็ นสิ่งสาคัญที่สุดต่อประสิทธิภาพการรับส่ง
ข้ อมูลระหว่างอุปกรณ์ เพราะอุปกรณ์ไวเลสแลนมีหลักการทางานแบบเดียวกับอุปกรณ์ ฮบั (HUB) คือเมื่อมี
จานวนผู้ใช้ มากการแชร์ แบนด์วิดธ์ (Bandwidth) ในอุปกรณ์สงู เช่นกัน ฉะนันเพื
้ ่อให้ ได้ ประสิทธิภาพสูงสุด
และป้องกันการลดทอนของสัญ ญาณเครื อข่าย ควรเชื่อมต่ออุปกรณ์ ไ วเลสแลนกับอุปกรณ์ สวิตซ์ หลัก
ประจาตู้แร็คโดยตรง และไม่เชื่อมต่อผ่านสวิตซ์ตวั อื่นๆ หรื อจุดกระจายสัญญาณ (Outlet) ข้ างกาแพงห้ อง
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เนื่องจากอุปกรณ์ สวิตซ์หลักประจาตู้แร็ ค เชื่อมต่อสายสัญญาณไฟเบอร์ ออฟติก (Fiber Optic)
ตรงสู่สานักคอมพิวเตอร์ จึงทาให้ ข้อมูลไหลออกสู่อินเทอร์ เน็ต ได้ อย่างรวดเร็ ว ฉะนัน้ ไม่ควรต่ออุปกรณ์
สวิตซ์ยอ่ ยหรื ออุปกรณ์ไวเลสแลนเข้ ากับสวิตซ์ยอ่ ยอื่นๆ เพราะเป็ นการเพิ่มลาดับชันการเชื
้
่อมต่ออีกขันหนึ
้ ่ง
และข้ อเสียของการเชื่อมต่อแบบลาดับชันหากอุ
้
ปกรณ์สวิตซ์ตวั ใดมีปัญหาจะส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ ที่
เชื่อมต่อลงไปทังหมดด้
้
วยเช่นกัน
การเชื่อมต่อสายสัญญาณภายในตู้แร็ คสามารถศึกษาได้ จากแนวปฏิบตั ิที่ดี เรื่ องการเชื่อมต่อ
สายสัญญาณและอุปกรณ์เครื อข่ายภายในตู้แร็ค

ภาพ : การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไวเลสแลนและสวิตซ์ที่ถกู ต้ อง
จากภาพข้ างต้ น แสดงถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไวเลสแลนและอุปกรณ์สวิตซ์ย่อยเชื่อมต่อตรงกับ
อุปกรณ์สวิตซ์หลักประจาตู้แร็ค ซึง่ เป็ นการเชื่อมต่อสัญญาณตามมาตรฐานแบบดาว (Star Topology) ที่มี
ข้ อดีในการเพิ่มขยายอุปกรณ์ทาได้ สะดวกรวดเร็ ว ลดการชนกันของข้ อมูลภายในอุปกรณ์สวิตซ์ หากสวิตซ์
ย่อยตัวใดตัวหนึ่งเกิดปั ญหาจะไม่ส่งผลกระทบกับสวิตซ์ตวั อื่น และการเปลี่ยนสวิตซ์ทดแทนทาได้ อย่าง
รวดเร็ ว ฉะนันหน่
้ วยงานควรตระหนักและให้ ความสาคัญในการเชื่อมต่อสายสัญญาณกับอุปกรณ์สวิตซ์
และไม่ควรเชื่อมต่ออุปกรณ์ สวิตซ์กับจุดกระจายสัญญาณ (Outlet) ข้ างกาแพงเด็ดขาด หากต้ องการ
คาปรึ กษาในการเชื่อมต่อสายสัญญาณกับอุปกรณ์ ใดๆ สามารถติดต่ อได้ ที่สานักคอมพิวเตอร์ ประสาน
มิตร และองครักษ์
้ งต้นอุปกรณ์ไวเลสแลน
8. คุณสมบ ัติเบือ

เพื่ อให้ เ กิ ดแนวปฏิ บัติที่ดีในการจัดหาและติดตัง้ อุปกรณ์ กระจายสัยญาณไวเลสแลนภายใน
มหาวิทยาลัย หน่วยงานควรจัดซื ้อจัดจ้ างอุปกรณ์ไวเลสแลนตามมาตรฐานที่สานักคอมพิวเตอร์ กาหนดขึ ้น
ซึง่ ช่วยให้ หน่วยงานได้ อปุ กรณ์ไวเลสแลนที่มีประสิทธิภาพ และสามารถทางานร่วมกับระบบไวเลสแลนของ
มหาวิทยาลัยได้
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เนื่ อ งจากอุป กรณ์ ไ วเลสแลนมี ก ารพัฒ นาคุณ สมบัติอ ย่า งต่อ เนื่ อ ง หากหน่ ว ยงานต้ อ งการ
คุณ สมบัติที่เป็ นปั จจุบันให้ ติดต่อส านักคอมพิวเตอร์ เพื่ อส่ง คุณสมบัติ ที่ถูกต้ องให้ ขณะที่ ด้านล่างเป็ น
ตัวอย่างคุณสมบัตเิ บื ้องต้ นของอุปกรณ์ไวเลสแลนของมหาวิทยาลัย
ตัวอย่างคุณสมบัติอปุ กรณ์กระจายสัญญาณไร้ สาย (Indoor Wireless Access Point)
1. เป็ นอุปกรณ์ Access Point ภายใน ที่มีลกั ษณะเป็ น Single Radio, Dual Band
802.11n
2. อุปกรณ์สามารถทางานได้ ดีในย่านความถี่ 2.4 GHz หรื อ 5 GHz เป็ นอย่างน้ อย
3. รองรับความเร็ วในการเชื่อมต่อได้ 54 Mbps บนมาตรฐาน 802.11a/g และ 300 Mbps
บน มาตรฐาน IEEE802.11n
4. มีพอร์ ต 10/100/1000Base-T Ethernet ที่รองรับมาตรฐาน IEEE802.3af PoE (Power
over Ethernet) เพื่อเชื่อมต่อกับเครื อข่ายเดิมอย่างน้ อย 1 พอร์ ต
5. สามารถรองรับการ Encryption แบบ WEP, TKIP, AES, WPA และ WPA2 (802.11i)
6. รองรับการจัดการความถี่ ( RF Control / Management) โดยสามารถปรับเปลี่ยน
Radio Power และ Radio Channel ของ Wireless Access Point ได้ อย่าง อัตโนมัติ
หรื อ Dynamic
7. สามารถรองรับการ Manage ผ่านทาง CLI, WEB GUI และ SNMP
8. รองรับการบริ หารจัดการ การตังค่
้ าของอุปกรณ์ Access Point โดยผ่านอุปกรณ์ Switch
Controller ได้ ในลักษณะแบบรวมศูนย์ และสามารถทางานร่วมกับระบบเครื อข่ายไร้ สาย
เดิมของมหาวิทยาลัยได้
9. สามารถรับค่า IP Address จาก DHCP Server และสามารถตังค่
้ า IP Address แบบ
Manual ได้
10. อุปกรณ์สามารถทางานในโหมดที่เป็ น Access Point หรื อ Air Monitor หรื อ ทังสอง
้
โหมดพร้ อมกันได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั Configuration ที่ตวั Wireless Controller เป็ นหลัก โดย
ให้ ครอบคลุมพื ้นที่ได้ อย่างทัว่ ถึง
11. อุปกรณ์จะต้ องมีพอร์ ตแบบ RP-SMA เพื่อรองรับการเชื่อมต่อ Antenna ภายนอกได้ โดย
เสาอากาศจะต้ องมีความแรง (Gain) ไม่น้อยกว่า 3.8 dBi ที่ช่วงคลื่นความถี่ 2.4GHz
หรื อ ไม่น้อยกว่า 5.8dBi ที่ชว่ งคลื่นความถี่ 5 GHz (ใส่ Spec เสาเพิ่ม)
12. สามารถตรวจสอบสถานะผ่าน Console Interface ที่เป็ นพอร์ ต RJ-45
13. รองรับการทางานในลักษณะที่เป็ น Mesh และ Remote AP ได้
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14. อุปกรณ์จะต้ องมีความสามารถในการทา Spectrum Analysis ได้
15. อุปกรณ์จะต้ องรองรับการทา Modulation Type แบบ CCK, BPSK, QPSK, 16-QAM
และ 64-QAM
16. อุปกรณ์รองรับ Radio Technology แบบ Direct Sequence Spread Spectrum
(DSSS), Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) และ Multiple In
Multiple Out (2x2 MIMO)
17. สามารถสร้ าง SSID ได้ ไม่ต่ากว่า 16 SSIDs และแต่ละ SSID มีมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่แตกต่างกันได้
18. มีไฟแสดงสถานการณ์เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบการทางาน
19. อุปกรณ์จะต้ องมีพอร์ ตสาหรับเสียบ Power Adapter เพื่อรองรับในกรณีการทา Mesh
20. อุปกรณ์จะต้ องรองรับการใช้ งาน (Operating Temperature) ที่อณ
ุ หภูมิ 0 – 50 องศา
เซลเซียส
21. ต้ องผ่านมาตรฐาน CE Marked, EN, UL และ FCC เป็ นอย่างน้ อย
22. ผู้เสนอราคาจะต้ อง Set up ให้ อุปกรณ์สามารถใช้ งานกับ Web Report เพื่อแสดง
รายงานสถานะต่างๆ ได้
23. เป็ นผลิตภัณฑ์จากบริ ษัทผู้ผลิตเดียวกันกับชุดอุปกรณ์ ควบคุมการทางานเครื อข่ายไร้
สาย
24. ผู้เสนอราคาต้ อง เสนอ Power Injector ที่ทางานตามมาตรฐาน 802.3af จานวน 1 ชุด
ต่อ อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครื อข่ายไร้ สาย (Power Injector ที่เสนอไม่จาเป็ นต้ อง
เป็ นยี่ห้อเดียวกันกับ อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครื อข่ายไร้ สาย)
25. ผู้เสนอราคาต้ องดาเนินการติดตังสายสั
้
ญญาณ UTP CAT6 เพื่อเชื่อมต่อ อุปกรณ์
กระจายสัญญาณไร้ สาย ให้ ด้วยระยะทางไม่เกิน 80 เมตร
26. อุปกรณ์ กระจายสัญญาณเครื อข่ายไร้ สาย จะต้ องเป็ นยี่ห้อเดียวกันกับเครื่ องควบคุม
อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครื อข่ายไร้ สายที่มหาวิทยาลัยใช้ งาน เพื่อการทางานร่ วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ
27. ผู้เสนอราคาต้ องได้ รับการแต่งตังจากผู
้
้ ผลิตอุปกรณ์ กระจายสัญญาณไร้ สายโดยตรง
เพื่อเป็ นตัวแทนจาหน่าย และให้ การสนับสนุนการแก้ ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพภาย
หลังจากติดตังให้
้ แก่มหาวิทยาลัย
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9. สรุปผลการดาเนินงานตามแนวปฏิบ ัติทด
ี่ ี

การดาเนินงานแนวปฏิบตั ทิ ี่ดี ช่วยสร้ างมาตรฐานเดียวกันในมหาวิทยาลัย เพิ่มประสิทธิภาพการ
สื่อสารข้ อมูลในระบบเครื อข่ายให้ ดีขึ ้น และช่วยให้ การแก้ ไขปั ญหาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ ว
ด้ วยเช่นกัน
1. สร้ างแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีการจัดซื ้ออุปกรณ์เครื อข่ายไวเลสแลน
2. การจัดหาอุปกรณ์ไวเลสแลนเป็ นมาตราฐานเดียวกันในมหาวิทยาลัย
3. สร้ างมาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณอุปกรณ์ไวเลสแลนภายในตู้แร็ คของมหาวิทยาลัย
ให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
4. ป้องกันการเชื่อมต่ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลสไม่ถกู ต้ อง
5. ลดการชนกันของข้ อมูลภายในระบบเครื อข่าย
6. การสื่อสารข้ อมูลในเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
7. ป้องกันปั ญหาการกาหนดค่าอุปกรณ์ไวเลสแลนไม่ถกู ต้ อง
8. หน่วยงานให้ ความสาคัญกับการเพิ่มอุปกรณ์ไวเลสแลน
9. บุคลากรของหน่วยงานได้ รับความรู้ความเข้ าใจตามแนวปฏิบตั ทิ ี่ดี
10. ข้อเสนอแนะ

เอกสารแนวปฏิบัติที่ดี เป็ นการสร้ างมาตรฐานและการดาเนินงานตามแนวปฏิบตั ิที่ดี เพื่อให้
ผู้ดแู ลระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในมหาวิทยาลัยดาเนินงานตามแนวปฏิบตั ิที่
กาหนดขึ ้น เมื่อปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิที่ดีจะช่วยแก้ ไขปั ญหาการแจกจ่ายหมายเลขไอพีแอดเดรสผิดพลาด
ลดลง หรื อไม่เกิดขึ ้นอีกภายในมหาวิทยาลัย และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ให้ ดียิ่งขึ ้น
แต่แ นวปฏิ บัติ ที่ ดี ไ ม่ บ รรลุวัต ถุป ระสงค์ ไ ด้ หากผู้ ดูแ ลระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ แ ละนัก วิ ช าการ
คอมพิวเตอร์ ไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานที่กาหนดขึ ้น

สานั กคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

13 ระบบเครือข่ายไร ้สาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตอน แนวปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ใี นการจัดหาและติดตัง้ อุปกรณ์
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