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คูมือการติดตั้ง Network Time Protocol (NTP) 
 

การเทียบเวลาดวย Network Time Protocol ใหสอดคลองกับ พรบ. วาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 เนื่องดวยการประกาศใช พรบ. วาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 สงผลใหผูใชงานคอมพิวเตอร รวมทั้ง
ผูดูแลระบบเครือขายและคอมพิวเตอรจําเปนตองปฏิบัติตนใหสอดคลองกับพรบ. ดังกลาว เนื้อหา
สวนหนึ่งของพรบ. ไดระบุถึงความหมายของขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ดังนี้  
“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอส่ือสารของระบบ
คอมพิวเตอร ซ่ึงแสดงถึงแหลงกําเนิด ตนทาง ปลายทาง เสนทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา 
ชนิดของบริการ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการติดตอส่ือสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น 

นอกจากนี้ในพรบ. ยังระบุถึงความสําคัญของขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่ใชเปน
หลักฐานในการดําเนินคดีที่เกี่ยวของกับการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และในเนื้อหาของ
มาตราที่ 26 ซ่ึงเปนสวนที่บังคับใหผูใหบริการตองปฏิบัติตามในการเก็บรักษาขอมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร โดยมีเนื้อหาดังนี้  
มาตรา ๒๖ ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมลูจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวาเกาสิบวัน  
นับแตวันที่ขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอร แตในกรณจีําเปนพนักงานเจาหนาที่จะสั่งใหผูให
บริการ ผูใดเกบ็รักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวเกนิเกาสิบวนัแตไมเกินหนึ่งปเปนกรณีพเิศษ
เฉพาะราย และเฉพาะคราวกไ็ด  
ผูใหบริการจะตองเก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการเทาที่จําเปนเพื่อใหสามารถระบุตัวผูใชบริการ 
นับตั้งแตเร่ิมใชบริการและตองเก็บรักษาไวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสบิวันนับตั้งแตการใชบริการ
ส้ินสุดลง  
ความในวรรคหนึ่งจะใชกับผูใหบริการประเภทใด อยางไร และเมื่อใด ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา  
ผูใหบริการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรานี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท  

 
ขอ ๙ เพื่อใหขอมูลจราจรมีความถูกตองและนํามาใชประโยชนไดจริงผูใหบริการตองตั้งนาฬกิา 
ของอุปกรณบริการทุกชนิดใหตรงกับเวลาอางอิงสากล (Stratum 0) โดยผิดพลาดไมเกิน ๑๐ 
มิลลิวินาที 

จากประกาศขางตนนี้ทําใหผูใหบริการจําเปนตองเทียบเวลาจากเวลาอางอิงสากล (Stratum 
0) โดยผิดพลาดไมเกิน 10 มิลลิวินาที ในบทความนี้จะกลาวถึงความรูพื้นฐานของการเทียบเวลาการ
เชื่อมตอของอินเทอรเน็ตที่เรียกวา Network Time Protocol (NTP) และกลาวถึงการประยุกตใช 
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NTP ในอุปกรณบริการ และเครื่องลูกขายของระบบเพื่อใหระบบสารสนเทศขององคกรมีความ
สอดคลองกับพรบ. และประกาศดังกลาว 

 
Network Time Protocol (NTP) 

หากอุปกรณคอมพิวเตอร หรืออุปกรณเครือขายในระบบสารสนเทศมีคาเวลาที่แตกตางกัน
แลวนั้นจะสงผลใหเกิดปญหากับผูใชงาน รวมทั้งผูดูแลระบบในการปฏิบัติงานตางๆ เชน 

1. ความคาดเคลือ่นของเวลาในการการแจงปญหาของระบบสารสนเทศ ระหวางผูใชงาน และ
ผูดูแลระบบ  

2. ความสับสนในการตรวจสอบ และวเิคราะหเหตกุารณตางๆ เชน เหตุการณการบุกรุก 
เหตุการณของปญหาดานเครอืขาย หรือระบบคอมพิวเตอร  

3. ผูพัฒนามีความสับสนในเวอรชันของโคดระหวางการพัฒนา  
4. มีการใชงานไฟลขอมูล หรือฐานขอมูล ที่ซอนทับกัน 

 

ความรูพื้นฐานของ NTP 
Network Time Protocol (NTP) เปนโพรโตคอลในระดับ Application Layer ของระบบ

เครือขายแบบ TCP/IP ที่ทําหนาที่ในการเทียบเวลาระหวางอุปกรณคอมพิวเตอร ซ่ึงอางอิงจาก RFC 
หมายเลข RFC 778, RFC 891, RFC 956, RFC 958, และ RFC 1305 การทํางานของโพรโตคอล
ชนิดนี้จะตองอาศัยเครื่องใหบริการที่เปดพอรตหมายเลข 123 ชนิด UDP ในการรอรับขอมูลรองขอ
การเทียบเวลาจากเครื่องลูกขาย  

ลักษณะการแจกจายเวลาของ NTP นั้นจะอยูในรูปแบบลําดับชั้น ที่เรียกวา “Clock Strata” 
โดยแบงลําดับชั้นของการเทียบเวลาดังนี้  

 Stratum 0  
เปนอุปกรณของแหลงกําเนิดเวลา เชน Atomic clocks, GPS เปนตน ซ่ึงอุปกรณแตละชนิดมี

ขอดีและขอเสียแตกตางกัน เชน การประยุกตใช GPS จะมีตนทุนที่ต่ํากวา Atomic clock มาก แตจะ
มีเสถียรภาพที่นอยกวา หากสภาพอากาศไมเหมาะสม GPS จะไมสามารถรับสัญญาดาวเทียมได 
เปนตน  

 Stratum 1 
เปนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายที่เชื่อมตอกับ stratum 0 ไดรับคาเวลามาจาก stratum 0 โดยตรง

ผานการเชื่อมตอในระบบคอมพิวเตอร เชน RS-232 เปนตน  
 Stratum 2 
เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่รองขอการเทียบเวลาจากเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย stratum 1 ผาน

ระบบเครือขาย TCP/IP ดวยการใชงาน NTP เครื่องคอมพิวเตอรในระดับนี้อาจจะรองขอการเทียบ
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เวลาจาก stratum 1 ไดมากกวา 1 แหลงเพื่อรองรับการทํางานแบบทดแทนกันเมื่อไมสามารถเขาถึง 
stratum 1 ตัวใดตัวหนึ่งก็จะสามารถรองขอการเทียบเวลาจาก stratum 1 ตัวอ่ืนไดตอไป นอกจากนี้
เครื่องคอมพิวเตอรใน stratum 2 สามารถเทียบเคียงเวลาระหวางกันแบบ peer-to-peer เพื่อรักษา
เวลาใหเทียบเทากันในระดับเดียวกัน  

 Stratum 3 
เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่รองขอการเทียบเวลาจากเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย stratum 2 ผาน

ระบบเครือขาย TCP/IP ดวยการใชงาน NTP เครื่องคอมพิวเตอรในระดับนี้จะสามารถอางอิง 
stratum 2 ไดมากกวา 1 แหลง และสามารถทํางานในรูปแบบ peer-to-peer ไดเชนเดียวกัน NTP นั้น
สามารถรองรับระดับของการเทียบเวลาไดถึง 16 ระดับ 

 

 
 

รูปลําดับชั้นของการเทียบเวลาใน NTP 
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การประยุกตใชงาน NTP 
รูปแบบการทํางานของ NTP จะอยูในลักษณะของ Server-Client ซ่ึง Server จะทําหนาที่

แจกจายเวลาใหกับ Client ที่อยูในระดับ stratum ที่ต่ํากวา แนวทางการเทียบเวลาใหสอดคลองกับ
พรบ. นั่นคือการกําหนดให Client ภายในเครือขายขององคกรขอเทียบเวลาจากเครื่องใหบริการ 
NTP ในระดับ stratum 1 ซ่ึงในปจจุบันมีเครื่องใหบริการขอเทียบเวลาในรูปแบบ NTP อยูมากมาย 
เชน NTP pool Project (http://www.pool.ntp.org/) , Stratum One Time Server Project 
(http://support.ntp.org/bin/view/Servers/StratumOneTimeServers), ThaiCERT ยังมีบริการ stratum 
1 ที่ช่ือ clock.thaicert.org และ Kasetsart University มีบริการ Stratum 1 ช่ือ ntp.ku.ac.th 
 

การใชบริการ Time Server ในระบบปฏิบัติการ UNIX หรือ Linux 
โปรแกรมสําหรับการเทียบเวลาในระบบปฏิบัติการตระกูลยนูิกซ ไดแกโปรแกรม ntp ซ่ึง

สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บ http://www.ntp.org/downloads.html 
 

 ขั้นตอนการตดิตัง้แบบ Compile 
# wget http://www.eecis.udel.edu/~ntp/ntp_spool/ntp4/ntp-4.2.4p4.tar.gz 
ขยายไฟล tar-ball ดวยคําสั่ง tar 
# tar -zxvf ntp-4.2.4p4.tar.gz 
เขาสูไดเรกทอรี ntp-4.2.0 และทําการตั้งคาระบบกอนการ compile ดวย shell script configure 
# cd ntp-4.2.4p4 
# ./configure 
ทําการ compile ดวยคําสั่ง make 
# make 
ติดตั้งโปรแกรมดวยคําสั่ง make install 
# make install 
 

 ขั้นตอนการตดิตัง้โดยใชเพจเกจแบบ RPM ในตระกูล Redhat 
ตรวจสอบวามเีพจเกจ ntp ติดตั้งอยูหรือไม  

# rpm -q ntp 
 
ถาเพจเจก ntp ยังไมไดติดตั้งใหทําการตดิตัง้เพิ่ม ดังนี ้

# yum -y install ntp 
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 การเทียบเวลาดวยคําสั่ง ntpdate  
การใชงานคําสั่ง ntpdate โดยตามดวยอากวิเมนตของ Time Server ระบบจะทําการเทียบเคียง

เวลาจากเครื่อง Time Server ที่ระบุ ซ่ึงผูดูแลระบบ หรือ root เทานั้นทีส่ามารถใชงานคําสั่ง ntpdate 
ได ตัวอยางคําสั่งนี้ที่ทําการเทียบเคียงเวลาจากเครื่อง  ntp.ku.ac.th 
# ntpdate ntp.ku.ac.th 
11 Mar 11:18:50 ntpdate[17352]: adjust time server 158.108.5.196 offset 0.009172 sec 
 

เพื่อใหระบบไดรับการเทียบเคียงเวลาที่ถูกตองอยางตอเนื่อง ผูดูแลระบบควรสราง cron job ที่มี
รูปแบบดังตัวอยาง 
# Sync Time KU 
30 * * * *      /usr/sbin/ntpdate ntp.ku.ac.th 
 

ซ่ึง cron job ขางตนหมายถึง ระบบตองทําการเทียบเวลากับเครื่อง Time Sever ที่ช่ือ 
ntp.ku.ac.th ทุกๆ คร่ึงชั่วโมง 
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การใชบริการ Time Server ในระบบปฏิบัติการ Windows  
ในระบบปฏิบตัิการ Windows XP Service Pack 2 , Windows Vista และ Windows 2003 

Server จะมีโปรแกรมสําหรับการเทียบเวลาที่ติดตั้งมาพรอมระบบปฏิบัติ มีขั้นตอนการใชงานดัง
แสดงตัวอยางของ Windows XP Service Pack 2 ดังนี้ 
 

 Double Click พื้นที่ของวันเวลาบน Task Bar ในตําแหนงมุมขวาลาง จะปรากฏโปรแกรม 
Clock ดังรูป 

 
 เลือก Internet Time Tab และเลือก check box “Automatically synchronize with an Internet 

time server” และเพิ่มคา Server เปน ntp.ku.ac.th และกดปุม Update Now จะไดผลดังรูป 

 
 
 เสร็จแลวคลิกที่ปุม OK เพื่อบันทึกการติดตั้ง 
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 โปรแกรม Dimension 4 / freeware 
โปรแกรมสําหรับการเทียบเวลาในระบบปฏิบัติการ Windows โปรแกรม Dimension 4 

v5.0 สามารถดาวนโหลดไดจาก http://www.thinkman.com/dimension4/download.htm  
 

   เรียกไฟล d4time50.msi เพื่อติดตั้งโปรแกรม 
 

  
รูปท่ี 2 รูปท่ี 3 

 

  
รูปท่ี 4 รูปท่ี 5 
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รูปท่ี 6 รูปท่ี 7 

 

 

 

รูปท่ี 8 รูปท่ี 9 
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 เพิ่ม ntp server  

 
 กําหนดรายละเอียด 

 
 
 
 
 
 
 

SSeerrvveerr::  nnttpp..kkuu..aacc..tthh  

LLooccaattiioonn::  KKaasseettssaarrtt  UUnniivveerrssiittyy  

กําหนดกําหนด  PPrroottooccooll::  SSNNTTPP  

คําอธิบายคําอธิบาย  KKUU  TTiimmee  SSeerrvveerr  

คลิกคลิก  AAdddd  
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 Option 

 
 
 
 
 
Refernce 
http://www.thaicert.nectec.or.th/paper/basic/NTPandLAW.php 
http://www.thaicert.nectec.or.th/paper/basic/ntp_manual.php 
http://www.cis.udel.edu/~mills/ntp/html/index.html 
 
 
 
 

กําหนดความถี่กําหนดความถี่  

สถานะการเทียบเวลาสถานะการเทียบเวลา  


