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บทที่ 1 

 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  
(Computer Network) 

 
การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอรนับวามีประโยชนในการทํางานดวยเครื่องคอมพิวเตอรมาก

การแลกเปลี่ยนขอมูลในอดีต หากตองการนําขอมูลของทานไปใหผูอ่ืน จะใชวิธี Copy ไฟลขอมูลใสลงในแผนดิสกไปให
เพื่อน หรือหากทานไมมีเคร่ืองพิมพ (Printer) ทานก็จะตอง Copy ไฟลขอมูลของทานไปพิมพกับคอมพิวเตอรเคร่ืองอ่ืน
ท่ีมีการติดต้ังเครื่องพิมพไวแลว การดําเนินการเชนนี้นับวาเปนตนแบบของการสรางระบบเครือขายคอมพิวเตอร โดยมี
วัตถุประสงคท่ีจะใชทรัพยากรรวมกัน ท่ีเรียกวา “Sneakernet” ดังแสดงตามรูปที่ 1 – 1  ถึงแมวาในปจจุบัน วิธีการแบบ
นี้ยังสามารถใชไดดีก็ตาม แตก็ถือวาเปนวิธีการสําหรับนักคอมพิวเตอรมือสมัครเลน แตหากมีการติดต้ังระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรในหนวยงาน จะทําใหสามารถสงไฟลขอมูลไปใหผูอื่นจากเครื่องคอมพิวเตอรของตนเองไดเลย หรือสามารถสั่ง
พิมพงานจากเครื่องคอมพิวเตอรของตนเองไปยังเครื่องพิมพท่ีติดต้ังอยูกับเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่นได 

 

 
รูปที่ 1 – 1 Sneakernet 

 

 การนําเอาคอมพิวเตอรมารวมกันจัดต้ังเปนระบบเครือขาย (Networking) ทําใหสามารถทํางานไดมากข้ึน 
และลดภาระการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอรหลักลง โดยยงัคงมีประสิทธิภาพเทาเดิมหรือดีกวา การสรางระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร (Computer Network) ก็คือการที่นําเครื่องคอมพิวเตอรมากกวา 2 เครื่องมาเช่ือมตอเขาดวยกันดวยสาย
เคเบิล หรือเช่ือมตอเขาดวยกันโดยระบบสื่อสารไรสาย (Wireless)  โดยมกีารดเช่ือมตอระบบเครือขาย และซอฟตแวร 
ชวยในการทํางานของระบบเครอืขาย ทําใหเพิ่มขีดความสามารถของเครือ่งคอมพิวเตอรใหทําการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมลู
กันหรือใชอุปกรณอืน่รวมกนัได เชนหากในสํานักงานของทานมีเครื่องคอมพิวเตอร 10 เครื่อง ตองการทําใหสามารถใช
เคร่ืองพมิพ (Printer) เพียงตัวเดียวรวมกันได ก็ตองทําการสรางระบบเครือขายคอมพิวเตอรข้ึนมาใชงาน ดังนัน้จะเห็น
ไดอยางชัดเจนวาการสื่อสารขอมูลจึงเปนหัวใจหลักในการทํางานของระบบเครือขายคอมพิวเตอร นอกจากนั้นยังทําใหระบบ
เครือขายของทานสามารถติดตอสื่อสารกับระบบเครือขายอื่นไดอีกดวย รูปที่ 1 – 2 แสดงใหเห็นตัวอยางของการเช่ือมตอ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรอยางงาย 
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รูปที่ 1 – 2 ระบบเครือขายอยางงาย 

 

1.1 ประวัติความเปนมาของระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
ในระบบเครือขายท่ีใชเครื่องคอมพิวเตอรเมนเฟรม (Mainframe) ขนาดใหญจะมีการทํางานแบบรวมศูนยกลาง 

(Centralized) คือมีเทอรมินอล (Terminal) เปนจอภาพซึ่งเปนสมาชิกของระบบคอมพิวเตอรขนาดใหญ เช่ือมโยงไปยัง
ผูใชท่ัวไปทั้งหนวยงาน เทอรมินอลทําหนาท่ีเปนสถานีงาน (Workstation) ซึ่งทํางานเสมือนเปนเครื่องคอมพิวเตอรหลัก 
ใชการแบงเวลาและทรัพยากรจากเครื่องคอมพิวเตอรหลัก (Time Sharing) โดยที่จะใช CPU ของเครื่องเมนเฟรมหลัก
ทําการประมวลผล และที่เทอรมินอลจะไมทําการประมวลผลเองถึงแมจะมีหนวยประมวลผลก็ตาม เราจึงมักเรียกสถานีงานนี้
วา “สถานีใบ (Dumb Terminal)” ตอมาเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer หรือเครื่อง PC) มี
ราคาถูกลงอยางรวดเร็ว และสามารถทํางานไดมากกวาการใชสถานีจอภาพ 3270 Terminal ตลอดจนสามารถจําลองให
เครื่อง PC ทํางานเสมือนจอภาพของเครื่องขนาดใหญของ Vax เชน VT100 และ Dumb Terminal 3270 ของ IBM 

โดยการรันโปรแกรม Terminal Emulator ใหเครื่อง PC ทําหนาท่ีเปนเทอรมินอลของระบบเครือขายแบบรวมศนูยกลาง 
เพื่อลดคาใชจายในการซื้อเทอรมินอล 3270 และ VT100/VT220 ท่ีมีราคาสูงกวา อยางไรก็ตามในขณะนั้นยังไมไดใช
ขีดความสามารถในการประมวลผลของ CPU ที่มีอยูภายในเครื่อง PC อยางเต็มความสามารถ 

 
รูปที ่1 – 3 Timesharing Systems 
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ในเวลาตอมาการใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ีมีเครื่องคอมพวิเตอรเมนเฟรม (Mainframe Computer) 

หรือเครื่องมินิคอมพิวเตอร (Mini Computer) เปนศนูยกลาง เริ่มท่ีจะมีคาใชจายในการบํารุงรักษาสูงมากขึ้น ตลอดจน
การขยายขนาดการใหบริการจะตองเพิ่มขีดความสามารถของซพีียู (CPU) ในเครื่องคอมพิวเตอรเมนเฟรม และเครือ่ง
มินคิอมพิวเตอร ซึง่มคีาใชจายสูงมาก และเมื่อมีการเพิม่ปริมาณของผูใชระบบจะตองมีการรองขอการใหบริการเพิ่มข้ึนอยาง
รวดเร็วทําใหระบบแบบรวมศูนยกลางไมสามารถตอบสนองการทํางานไดอยางมปีระสิทธิภาพอีกตอไป 

การที่เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร (Micro Computer) หรือเครื่องคอมพวิเตอร PC มีความสามารถในการ
ประมวลผลเพิม่ข้ึนอยางตอเนื่องจึงทําใหเกิดแนวความคิดในการประมวลผลที่เครื่องสวนบคุคลท่ีเดิมเคยใชเปนเพียงเคร่ืองสาขา 
ใหเปนสถานีงานแบบ Intelligent Terminal และพัฒนาใหมีการประมวลผลแบบกระจาย (Distributed Processing) 
ระหวางสถานีผูใชงาน (Interconnect Station) การนําเอาคอมพิวเตอรมารวมกันเปนระบบเครือขาย   ทําใหสามารถ
ทํางานไดมากข้ึน และลดภาระของเครื่องคอมพิวเตอรหลักลง โดยยังคงมปีระสิทธิภาพเทาเดิมหรือดีกวา และในปจจุบัน
สถาปตยกรรมเครือขายไดมีการนําเทคโนโลยีแบบ Client/Server ซ่ึงมกีารประมวลผลที่เครื่องลกูขาย โดยที่เครือ่ง
คอมพิวเตอรหลักจะทําหนาท่ีจัดเก็บและบริหารขอมูล ทําใหคาใชจายในการบริหารศูนยคอมพิวเตอรสวนกลางลดลงเปน
จํานวนมาก แตอยางไรก็ดยีังมปีญหาอยูบางในเร่ืองของการจัดการเครือขายอยางมีประสิทธภิาพ 

 

 
 

รูปที่ 1 – 4 Distributed Processing System 
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1.2 ชนิดของการเชื่อมตอระบบเครือขาย 

การนําเครื่องคอมพิวเตอรมาเช่ือมตอกันเปนระบบเครือขายแบงออกได 2 ชนิดคือ  
 

1.2.1 แบบการแพรกระจาย (Broadcast networks)  

ประกอบดวยชองสื่อสารเพียงหนึ่งชองซึ่งเครื่องคอมพิวเตอรทุกเคร่ืองในเครือขายจะใชงานรวมกัน ขอมูล
ขาวสารจะถูกจัดใหอยูในรูปแบบของ “แพ็กเก็ต” (packet) เมื่อถูกสงออกไปจะแพรกระจายไปทั้งระบบ ผูท่ีจะรับแพ็กเก็ตได
จะตองเปนผูท่ีเช่ือมตอกับเครือขายและมีช่ือระบุไวท่ีแพ็กเก็ตนั้น ๆ ถาช่ือผูรับไมตรงกับช่ือท่ีระบุไวท่ีแพ็กเก็ต ก็ไมสามารถรับ
ขาวสารไปใชได ยังมลีักษณะพิเศษอีกวิธีคือ ความสามารถในการสงขาวสารไปยังทุกคนในระบบเรียกวา “การกระจายขาว 
(broadcasting)” เปนการใสรหัสพิเศษไวแทนตําบลที่อยูของผูใชขาวสารในแพ็กเก็ตขอมูล ผูใชที่มีรหัสพิเศษตรงกับแพ็ก
เก็ตสามารถรับขาวสารไปใชไดโดยไมจําเปนตองมีท่ีอยูตามที่ระบุในแพ็กเก็ต นอกจากนี้ยังมีวิธีการกระจายขาวหลายกลุม 
(multicasting) โดยในระบบเครือขายจะแบงออกเปนเครือขายยอย (subnet) หลายกลุม กําหนดหมายเลขกลุมยอยเปนท่ีอยู
ของผูใช และสามารถกําหนดรหัสพิเศษเพื่อการกระจายขาวไปยังกลุมยอยหลายๆ กลุมพรอมกัน หรือทุกกลุมพรอมกนัได 

 

1.2.2 แบบ จุด-ตอ-จุด (point-to-point networks) 

 การเชื่อมตอแบบจุดตอจุดนี้ ขอมูลท่ีอยูในแพก็เก็ตจะระบุท่ีอยูของผูรับแลวจึงจะสงเขาสูระบบเครือขาย 

จึงเปนการติดตอโดยตรงระหวางผูสงกับผูรับขอมูล แพ็กเก็ตขอมูลจะถูกสงไปตามอุปกรณเลือกทางเดินขอมูลหรือเราทเตอร 
(Router) ซ่ึงทําหนาท่ีเช่ือมตอระหวางระบบเครือขายกลุมตาง ๆ เขาดวยกนั จะกระทั่งแพก็เก็ตขอมูลเดนิทางมาถึงผูรับ 

ระบบนี้จึงใหความสําคญัตอการกําหนดเสนทางเดินของขอมูล ตัวอยางของรูปแบบโครงสรางแบบจุดตอจุด เชน แบบดาว 
แบบวงแหวน แบบตนไม แบบสมบูรณ เปนตน 

การพิจารณาเลือกชนิดของการเชื่อมตอเครือขาย ควรพิจารณาจากขนาดของระบบเครือขาย ถาเปนระบบ
เครือขายขนาดเล็ก ควรเลือกใชแบบแพรกระจาย (Broadcast networks) แตถาเปนระบบเครือขายขนาดใหญ การใช
เทคนคิการเชื่อมตอแบบจุด-ตอ-จุด (point-to-point) จะมีความเหมาะสมมากกวา 

 

 
รูปที่ 1 – 5 การเชื่อมตอแบบจุดตอจุดในรูปแบบตางๆ 
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1.3 ลักษณะการเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Categories) 

ระบบเครือขายคอมพิวเตอรเปนการประกอบหรอืตอเช่ือมเครื่องคอมพิวเตอรจํานวนตัง้แต 2 เครือ่งเขาดวยกนั โดย
การใชเสนทางการสื่อสาร ซ่ึงจะมรีูปแบบ (Topology) เปนความสมัพนัธเฉพาะระหวางสวนตาง ๆ ของโครงขายคอมพิวเตอร
ในแงของการเชือ่มโยง (Interconnection) หนาทีก่ารทํางาน (Functionality) และตําแหนงที่ต้ัง (Geographic 

Position) การเช่ือมตอเครือ่งคอมพิวเตอรเขาดวยกนัเพ่ือทําใหเกิดระบบเครือขายคอมพิวเตอรท่ีสามารถเช่ือมโยงไปไดท่ัวโลก
อยางไมมีขอบเขต จะตองเริ่มจากการศึกษาลักษณะการเชื่อมตอของระบบเครือขายภายในองคกร ซ่ึงการเช่ือมตอแตละชนิด
จะมีคุณลักษณะที่แตกตางกันไป โดยทั่วไประบบเครือขายคอมพิวเตอรจะมีสวนประกอบที่ชัดเจน มีฟงกชันการทํางานตามที่
ตองการและออกแบบไว ระบบเครือขายคอมพิวเตอรจะมีคณุลกัษณะโดยทั่วไปดังนี ้

• มีเคร่ืองแมขาย หรือเครื่องเซิรฟเวอร (Server) ซ่ึงทําหนาท่ีเปนผูใหบริการ 
• มีเคร่ืองลกูขาย หรือเครื่องไคลเอนต (Client) ซึ่งทําหนาที่เขาไปใชทรัพยากรของระบบเครือขาย 

• มีสื่อกลางการเชื่อมตอ (Media) คือสายสญัญาณที่ทําหนาท่ีเช่ือมตอทางกายภาพ 

• มีทรัพยากรท่ีใชรวมกัน (Shared Resource) 

จากคุณลกัษณะขางตน จึงสามารถจัดแบงชนดิของระบบเครือขายตามลักษณะการเชื่อมตอระบบเครือขายออกได
เปน 2 แบบคือ ระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer และระบบเครือขายแบบ Server Based 

 

1.3.1 ระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer 

ในระบบเครอืขายแบบ Peer-to-Peer จะไมมีเครื่องแมขายซ่ึงทําหนาท่ีรับผดิชอบการดําเนนิการอยาง
หนึ่งอยางใดโดยเฉพาะ เครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องที่นํามาตอเช่ือมเปนระบบเครือขายจะทําหนาที่เปนท้ังไคลเอนต และ
เซิรฟเวอร ระบบเครือขายแบบนี้จึงไมจําเปนตองมีผูบริหารระบบเครือขายโดยเฉพาะ แตผูใชคอมพิวเตอรแตละเครื่องจะตอง
รับผิดชอบในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรของตนเองใหมีการแบงปนกนัการใชทรัพยากรรวมกนัในระบบเครือขาย  

 

 
รูปที่ 1 – 6 ระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer 
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  ในการจัดต้ังระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer เครื่องคอมพิวเตอรท้ังหมดในระบบเครือขายจะถูกจัด
รวมกันในลักษณะเวิรคกรุป (Workgroup) โดยคอมพวิเตอรแตละเครื่องจะถูกเช่ือมโยงเขาดวยกันโดยสายสญัญาณ 
ระบบเครือขายแบบนี้จึงมีราคาถูก การจัดต้ังระบบเครือขายแบบนี้ไมควรจะมจํีานวนเครื่องคอมพิวเตอรมากกวา 10 เครื่อง  
 

1.3.2 ระบบเครือขายแบบ Server Based 

  ในสถานการณท่ีตองการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรมากกวา 10 เครื่องเขาดวยกนัเปนระบบเครือขาย 
หรือตองการจัดต้ังระบบเครือขายท่ีมีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการ (Server) ซ่ึงมีฟงกชันการทํางานอยางหนึง่อยาง
ใดโดยเฉพาะ จะนิยมจัดต้ังเปนระบบเครือขายแบบ Server Based ดังแสดงตามรูปที ่1 – 7  

 
รูปที่ 1 – 7 Server Based Network 

 

1.4 ตัวแบบของการเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Topology) 

 1.4.1 แบบบัส (Bus Topology) 

เปนระบบที่เช่ือมคอมพิวเตอรท้ังหมดเขาดวยกนัในลกัษณะของ Linear Bus คือ เช่ือมตอกันเปนเสนตรง 
โดยสายเคเบลิเสนเดยีว สายท่ีใชอาจจะเปนสายคูตีเกลียว (Twisted Pair) สายมีแกนกลาง (Coaxial) หรือ เสนใยนําแสง 
(Fiber Optics) สัญญาณทั้งหมดจะถกูแพรกระจายไปตลอดทัง้เสนทาง และดวยซอฟตแวรท่ีเหมาะสมจะสามารถทําใหเครือ่ง
คอมพิวเตอรท้ังหมดในระบบสามารถรบัและสงสญัญาณได ระบบแบบนีน้ิยมใชในจัดต้ังระบบ LAN เนื่องจากการประหยดั
คาใชจายในการเดนิสาย และความงายของการตอเช่ือมออกไปเรื่อยๆ แตถาสายชวงหนึง่ชวงใดขาดไปจะทําใหวงจรเครือขาย
ท้ังหมดเสยีไปดวย ตลอดจนเมือ่มกีารใชงานมากขึ้น การชนกันของสญัญาณ (Collision) ก็จะมมีากข้ึนดวย 

ในการเชื่อมตอระบบเครือขายโดยใชรูปแบบบัสนั้น เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องจะติดตอมายงั
สายสัญญาณกลาง (Backbone) เพื่อทําการแลกเปลี่ยนขอมูล ในการแลกเปลี่ยนขอมลูนี้จะตองเสียเวลาในการคอยให
สายวาง และมีโอกาสเกดิการชนกนัของขอมลูสูงดวย ซ่ึงสงผลตอประสิทธิภาพของเครือขาย 
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รูปที่ 1 – 8 Bus Topology 

 

ในระบบเครอืขายท่ีเช่ือมตอแบบบัส (Bus) เครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องสามารถใชการระบุแอดเดรส 
(Addressing) ของเครื่องคอมพิวเตอรในระบบ ซึ่งทุกเคร่ืองจะมีหมายเลขที่ตางกัน จากนัน้เครื่องที่ตองการสงสญัญาณจะ
ทําการสงสญัญาณอิเลก็ทรอนิกสลงไปบนสายเคเบิล ซ่ึงสญัญาณจะทํางานโดยการสงไปทัง้สองดานของบัส แตจะจาหนาถึง
เครือ่งที่กาํหนดเทานัน้ ดังนัน้เครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืนๆ ในระบบจะไมรับสญัญาณยกเวนเครื่องทีกํ่าหนดไวเทานั้น ขอดี
ของวิธีการแบบนี้คอืความงายในการพฒันาระบบ แตขอเสียคือจะมีเครื่องคอมพิวเตอรเพียงเคร่ืองเดียวเทานั้นท่ีจะสงขอมลู
ได และถาเครือ่งอ่ืนตองการสงขอมูลจะเกิดการชนกันของสญัญาณขอมูลทําใหตองสงใหม  

สัญญาณขอมลูท่ีสงในระบบบัส จะสงออกไปทัง้สองดานท่ัวทั้งเน็ตเวิรกจนกวาจะถึงจุดสิ้นสุด ในกรณนีี้
สัญญาณอาจจะเกิดการสะทอนกลับไป-มา (Bouncing) ได ดงันัน้จะตองมีการหยดุสญัญาณสะทอนกลบัโดยการติดต้ัง 
อุปกรณท่ีเรียกวา “เทอรมิเนเตอร (Terminator)” ท่ีปลายทั้งสองของบสั เพื่อปองกนัการสะทอนกลับของสัญญาณ และ
ถาไมติดต้ังเทอรมิเนเตอรท่ีปลายทั้งสองดานของสายเคเบิลซ่ึงทําหนาท่ีเปนบัส จะทําใหระบบเครือขายไมสามารถทํางานได 
หรือท่ีเรียกวา “เน็ตเวิรกลม (Network down)” ดังนัน้การที่สายเคเบิลขาดหรือหลดุท่ีสวนใดสวนหนึง่จะทําใหสัญญาณ
สื่อสารที่สงออกมาไมพบเทอรมเินเตอร ซ่ึงจะทําใหระบบเครือขายทั้งหมดไมทํางาน 

 
 1.4.2 แบบดาว (Star Topology) 

การตอในรูปแบบดาว คือการใชสายเคเบิลเช่ือมตอคอมพิวเตอรแตละเครื่องเขาสูอุปกรณศูนยกลาง เชน 
ฮับ (Hub) หรือสวิตช (Switch) ในการเช่ือมตอแบบดาวนั้น ถาเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องใด ๆ ท่ีติดตั้งในระบบเครือขายไม
ทํางาน จะไมมีผลตอคอมพิวเตอรเครื่องอืน่ๆ และไมมีปญหาการชนกันของขอมูลท่ีทําการรับ-สงใน LAN เปนการลดคาใชจาย
และเวลาในการบาํรุงรักษาระบบไดมาก อยางไรกต็ามอุปกรณท่ีใชเปนศนูยกลางตองมคีวามสามารถสูง ซึ่งมีราคาแพงและตองเสีย
คาใชจายในการเดินสายเคเบิลจากคอมพิวเตอรแตละเครื่องเขาสูศูนยกลาง ทําใหคาใชจายในเบื้องตนของเครือขายประเภทนี้สูง 
ระบบแบบนี้อาจมีปญหาในกรณท่ีีมีการทํางานซึ่งตองการสื่อสารมากๆ พรอมๆ กันโดยศนูยกลางเทานั้น ถาศูนยกลางเสียจะไม
สามารถเชื่อมตอกันไดท้ังระบบ แตระบบแบบนี้งายในการดูแลรกัษาเนื่องจากสามารถตรวจสอบไดงาย 
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รูปที่ 1 – 9 Star Topology  

 

 1.4.3 แบบวงแหวน (Ring Topology) 

เปนระบบที่มีความมัน่คงสูงและมีประสิทธภิาพดีจากการออกแบบของบริษัท IBM ระบบจะตอเช่ือมกัน
เปนวงแหวน ในการเช่ือมตอเครือขายแบบวงแหวน เครื่องทกุเครื่องจะถูกตอเขาดวยกันในรูปแบบเหมือนวงแหวนและการ
สงขอมลูก็จะถูกสงผานเครื่องตางๆ ในระบบ ตามวงแหวนไปจนถึงเครื่องที่ตองการ 

การรับ-สงขอมลูจะวนในลักษณะทิศทางเดียว การสื่อสารจะใชสัญญาณที่เรียกวา “โทเกน (Token)” ถา
เคร่ืองคอมพิวเตอรเครื่องใดในระบบตองการสงสญัญาณจะทําการจับโทเกนนี ้ และสงสญัญาณออกไปยังเครื่องที่ตองการ 
และเมื่อสงเสร็จแลวจะปลอยสญัญาณโทเกนเปนอิสระ การทํางานในลกัษณะนี้จะสามารถลดความผดิพลาดอนัเกิดจากการ
สงสญัญาณที่ชนกันบอยๆ ในระบบบัสได อยางไรกด็ีการเชื่อมตอแบบวงแหวน หรือโทเกนริง (Token Ring) นี้ยังเปน
สิทธิบัตรของบริษัท IBM ที่มีราคาแพงอยูและเหมาะสมกับระบบที่มีการสงขอมูลมากๆ และบอยๆ 

จากตัวอยางในรปูที่ 1 – 10 หากวาเครื่อง A ตองการที่จะทําการสงขอมูลไปยังเคร่ือง C นัน้ เครื่อง A 
ก็จะตองทําการสง ขอมูลผานไปตามเครือขาย โดยจะสงผานเครื่อง B กอนท่ีจะไปถึงเครื่อง C ซึ่งเปนเคร่ืองปลายทาง ใน
การตอเคร่ืองเขากันในลักษณะวงแหวนนัน้ สวนใหญจะทําการเชื่อมตอโดยการใชสายโคแอ็กเชียล (Coaxial cable) และ
เคร่ืองท่ีจะทําการเช่ือมตอตองมกีารดเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface Card) ท่ีสามารถทาํงานรวมกับหัว
ตอเช่ือมแบบ T – Connector ท่ีใชในการเชื่อมตอกับสายโคแอ็กเชียลได 

 
รูปที่ 1 – 10 Logical Ring Topology 
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 1.4.4 แบบสมบูรณ (Mesh Topology) 

 การเชื่อมตอคอมพิวเตอรเปนระบบเครือขายโดยใชโทโปโลยีแบบสมบูรณ เครื่องคอมพิวเตอรแตละ
เคร่ืองในระบบเครือขายจะถูกเช่ือมโยงเขาดวยกันกับเครื่องอื่นๆ ท้ังหมด โดยสายเคเบิลแยกตางหากจากกัน การเช่ือมตอ
แบบนี้จะทําใหมีเสนทางการเชื่อมโยงไปถึงเครื่องคอมพิวเตอรทุกเคร่ืองถึงแมวาจะมีสายเคเบิลเสนใดเสนหนึ่งเกิดความ
เสียหายก็ตาม ระบบเครือขายแบบนี้จึงมีความนาเช่ือถือสูง อยางไรก็ตามก็มีความสิ้นเปลืองสูงดวยเชนกัน เนื่องจาก
จําเปนตองใชสายเคเบิลเปนจํานวนมาก โดยมากจึงมักใชโทโปโลยีแบบสมบูรณ ในการเช่ือมโยงระบบเครือขายแบบตางๆ 
เขาดวยกันเพ่ือจัดตั้งเปนระบบเครือขายแบบไฮบริด (Hybrid) 

 
รูปที่ 1 – 11 Mesh Topology 

 

 1.4.5 แบบไฮบริด (Hybrid Topology) 

  เปนการนําระบบเครือขายท่ีมีโทโปโลยีแบบตางๆ ท่ีกลาวขางตน มาเช่ือมโยงเขาดวยกันเพือ่ใหไดระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรที่มีขนาดใหญข้ึน ดังแสดงตามรูปที่ 1 – 12  

 

 
รูปที่ 1 – 12 ระบบเครือขายแบบไฮบริด (Hybrid)  
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1.5 ประเภทของระบบเครือขาย (Types of Network) 

 ระบบเครือขายคอมพิวเตอรสามารถจําแนกตามขนาดและการใชงานของระบบเครือขายไดหลายประเภทดงันี ้
 

1.5.1 ระบบเครือขายทองถิน่ (LAN: Local Area Network)  

ระบบเครือขายทองถิ่น หรือเครือขาย LAN เปนระบบเครือขายขนาดเล็กท่ีใชในการเช่ือมโยงคอมพิวเตอร
ในบริเวณใกลเคียงเขาดวยกนั เชน ในหอง 1 หอง หรือ ในชั้น 1 ช้ัน โดยท่ัวไปจะใชเพื่อวัตถุประสงคในการเชื่อมตอกัน
ระหวางเครื่อง PC กับอุปกรณตางๆ ในอาคาร เพ่ือจะทําการใชขอมูลและอุปกรณท่ีมีราคาแพง เชน เครื่องพมิพเลเซอร
รวมกัน ในระบบโรงงานจะมีการใชเครือขาย LAN มาก โดยการเชื่อมโยงระหวางเครือ่งคอมพิวเตอรกับเครื่องจักรที่
ควบคมุดวยเครือ่งคอมพิวเตอรนั้นๆ สวนประกอบที่สําคญัมากในเครือขาย LAN คือ ไฟลเซิรฟเวอร (File Server) ซ่ึง
ทําหนาท่ีเปนเหมือนบรรณารกัษดูแลวาอะไรอยูท่ีไหน ดวยการจัดเก็บขอมูลและโปรแกรม ตลอดจนกําหนดวิธีการในการ
เขาถึงขอมูล ในเคร่ืองคอมพิวเตอรซึ่งทําหนาที่เปนผูใหบริการหรือท่ีเรียกวา “เคร่ืองเซิรฟเวอร (Server)” โดยในเครื่อง
เซิรฟเวอรจะตองมีโปรแกรมซึ่งทําหนาท่ีเปนระบบปฏิบัติการเครือขาย หรือ NOS (Network Operating System) เชน 
Novell Netware, Windows 2003 Server หรือ Unix เปนตน 

ระบบเครือขายแบบนี้สามารถสงขอมูลไดจํานวนมาก โดยการสงผานสื่อท่ีมคีวามเร็วสูง เชน สายทองแดง
แบบมีแกนกลาง (Coaxial Cable) เคเบิลใยแกวนําแสง (Fiber Optic) หรือ สายแบบเกลียวคู (Twisted Pair) 

โดยท่ัวๆไปมีวิธีการ 2 วิธีในการสงผานขอมูลใน LAN วิธีการแรกเรียกวา “Token passing” ซึ่งจะสงสญัญาณเปน
วงกลมโดยรอบ และถาสถานีใดตองการสงสญัญาณจะทําการจองโทเกนไวและสงสญัญาณไปยังสถานีเปาหมาย หลังจากสง
สัญญาณเสร็จแลว โทเกนจะถูกปลอยเปนอสิระอีกครัง้และพรอมที่จะรับสัญญาณตอไป สวนการสงสญัญาณวิธีการที่สอง 
เรียกวา “Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD)” วิธีการนี้ใชกับการตอเช่ือม
โยงในระบบบัสซึ่งมกีารใชสายรวมกัน หลกัการคือการสงสัญญาณจะทําไดเพียงสถานีเดียวเทานั้น ถาเกิดการสงมากกวา 1 

สถานีจะเกิดการชนกันของแพก็เก็ตขอมูล ทําใหขอมูลเสยีหาย ดังนั้นสถานีท่ีตองการสงจะตองตรวจสอบวามีสถานใีดสงอยู
กอนหรือไม ถาไมมีจึงจะสงได แตถาเกิดการชนกนั สถานนีัน้จะตองหยุดสง และลองสงใหมในภายหลงั   

ในระบบเครอืขาย LAN จะมีคณุลักษณะทีส่าํคัญในการสงขอมูลของชองสญัญาณอกีประการหนึ่ง คือ 
การสงขอมูลแบบ Baseband และ Broadband โดยที่การสงแบบ Baseband เปนการสงขอมลูทีละสัญญาณ เชน 
ตัวอักษร หรือ ภาพ หรือ วิดีโอ แตการสงแบบ Broadband จะเปนการสงขอมูลทุกแบบไปพรอมๆ กัน 

 ขอท่ีควรพิจารณาเลือกระบบเครือขาย LAN 

• ระบบควรมคีวามออนตัว สามารถเพ่ิม หรือ ลดไดงาย 

• ระบบมีความสามารถสงูจริง ตามที่โฆษณาหรือไม 
• ราคาจริงๆ ของเครือขาย รวมทัง้ ราคา ซอฟตแวร การพฒันาระบบ การเช่ือมตอ การฝกอบรม การ

บริหารระบบ และ คาเสียโอกาส 

• ความคงสภาพของระบบภายใตภาวะตางๆ ท่ีมารบกวน 
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1.5.1.1 คณุสมบัติของ LAN จะแบงเปน ขนาดตามการใชงาน ดังนี้ :- 
ขนาดลักษณะการใชงาน  

เล็ก แผนกหรือฝายภายในช้ันเดียวกัน 
กลาง บริษัท หลายชั้นในตึกเดียวกนั 
ใหญ Campus ในมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล หรือบริษัทขนาดใหญ 
อัตราความเร็ว 1 – 1000 Mbps ตอวินาที 
อัตราความผดิพลาดตํ่า ไมเกิน 10% 
คาใชจาย ประมาณ 5,000 บาทตอจุดข้ึนไป 

 
 

  1.5.1.2 องคประกอบของ LAN 

LAN เปนการผสมผสานกนัของคอมพิวเตอรซึ่งประกอบดวย 

 เครื่องเวิรคสเตช่ัน (Workstation) เปนคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PCs) บน LAN 

 เครื่องไฟลเซิรฟเวอร (File Server) เปนคอมพิวเตอรที่ใหบริการแกเครือ่งเวิรคสเตช่ัน 
ท้ังหมด ในการจัดเก็บและดงึขอมูลจากไฟลท่ีรวมกันบนฮารดดิสก  ไฟลเซิรฟเวอรสวนใหญ
จะมีฮารดดิสกขนาดใหญเพื่อเก็บขอมูลท้ังเครือขาย และจะตองมีคณุภาพสูง ทนทานตอการใช
งานหนัก เพราะในการใหบริการทั้งเครือขายนั้น จะตองทํางานมากกวาคอมพิวเตอรท่ีเปน
เวิรคสเตชั่นธรรมดา บางครั้งเราอาจจะเรียกไฟลเซิรฟเวอรวา “โฮสต (Host)” 

 สายสัญญาณ เปนสื่อกลางในการรับสงขอมูล ซ่ึงสายสญัญาณนี้จะถูกใชในการเชื่อมระหวาง
ไฟลเซิรฟเวอรและเครื่องเวิรคสเตชั่นเขาดวยกัน เชน สายโคแอ็กเชียลแบบบาง (Thin Coaxial) 

สายโคแอคเชียลแบบหนา (Thick Coaxial) สายคูตีเกลียวแบบหุมฉนวน (Shielded 

Twisted Pair หรือสาย STP) สายคูตีเกลียวแบบไมหุมฉนวน (Unshielded Twisted 

Pair หรือสาย UTP) และเคเบิลใยแกวนําแสง (Fiber Optic)  

 เน็ตเวิรกอแดปเตอร (Network Adapter) เปนแผงวงจรที่นํามาตดิไวในเคร่ืองเวิรคสเตชั่น
และไฟลเซิรฟเวอร ท่ีมีหัวตอเพ่ือเช่ือมสายสัญญาณเขาหากัน ซึ่งเรียกวา “การดเช่ือมตอ
ระบบเครือขาย (Network Interface Card – NIC) หรือการด LAN” 

 ซอฟตแวรระบบเครอืขาย (Network Operation System – NOS) นอกจากฮารดแวรแลว 
บนเคร่ืองเซิรฟเวอรยังจะตองตดิต้ังระบบปฏิบัติการเครอืขาย เพื่อควบคมุการทํางานของระบบ
เครอืขายท้ังหมด ระบบปฏิบัติการเครอืขายท่ีนยิมใชงานมากท่ีสดุในปจจุบันคอืระบบปฏิบัติการ  
Window 2003 Server ของบริษัทไมโครซอฟต ระบบปฏิบัติการลีนกุซ (Linux) เวอรชัน
ตางๆ ของแตละบริษัทบริษัท และระบบปฏิบัติการ NetWare ของบริษทั Novell 
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1.5.2 Metropolitan Area Network (MAN)  

MAN เปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรซ่ึงมีขนาดใหญกวา LAN ท่ีตอเคร่ืองคอมพิวเตอรเขาดวยกัน
ในระดับเมืองหรือเช่ือมตอเครือ่งคอมพิวเตอรในอาคารหลายๆ หลงัเขาดวยกัน ดวยเทคโนโลยีของสายเครอืขายความเร็วสูง 
หรือแบ็คโบน (Backbone) การทําเชนนี้จะทําใหระบบการสื่อสารขอมลูระหวางอาคารตางๆ เช่ือมตอกันดวยความเร็วสูง
เชนกัน ในบางครั้งระบบในทํานองนี้ไดถูกพฒันาข้ึนเพื่อใชในมหาวิทยาลัยในการเชื่อม LAN ของคณะตางๆ เขาดวยกนั
และใชช่ือวา Campus Network เชน นนทรีเน็ท ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนตน  
 

1.5.3 ระบบเครือขายในพืน้ที่กวาง (WAN: Wide Area Network)  

  WAN เปนระบบที่ใชครอบคลุมพืน้ท่ีกวางขวาง เปนระยะทางหลายๆ กิโลเมตร จนถึงระดับประเทศ 
หรือเช่ือมตอระหวางทวีป  การเช่ือมตอในระบบ WAN สวนใหญจะใชบริการการสื่อสารสาธารณะที่ม ี เชน โทรศัพท การ
เชาคูสายวงจรตายตัว (Leased line) การใชดาวเทียม การใชสัญญาณไมโครเวฟ และสญัญาณอืน่ๆ ที่สามารถสงผาน
ระยะทางไกลๆ ได  การเชื่อมตอจะสามารถใชได  2  แบบ  คอืแบบวงจรสวิตช่ิง (Switching)   และแบบเชาวงจรตายตัว 
(Dedicate) ซึ่งเปนการเชาดวยราคาคงที่แบบเหมาจาย รูปแบบของระบบงานที่ใช  WAN ไดแกระบบฝากถอนเงินผาน
ธนาคาร ระบบบัตรเครดิต และระบบโอนเงนิตางประเทศ (Swift) เปนตน  
 

1.5.4 Value-Added Networks (VAN)  

VAN เปนทางเลือกใหมของระบบเครือขาย แทนที่บริษัทที่ทําธุรกิจจะตองลงทุนจัดต้ังระบบเครือขายเอง 
จะเปนการใชเครือขายซึ่งเดนิโดยบริษัทบุคคลท่ี 3 หรือ Third Party และคดิคาใชจาย สําหรับการใชบริการแบบนี้ บริษัท
ตางๆ จะลดคาใชจายของตนลงไดจํานวนมหาศาล เนื่องจากมบุีคคลอ่ืนมาชวยกันแบงคาใชจายไป สําหรับประเทศไทย เริม่
มีแนวความคดิในการใชระบบแบบนี้ในเครือขาย GINET (Government Information Network) โดยศนูย
คอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนกิส หรือเนคเทค (NECTEC) จัดตั้งเครอืขายเพื่อการบริการ ใหหนวยงานตางๆ เช่ือมเขามาที่
ระบบนี้ ในสหรัฐอเมริกามกีารใชระบบ GEIS (GE Information Services Company) ภายใตการบริการของบริษัท 
GE (General Electric) มวิีธีการตางๆ ท่ีทําใหการสื่อสารขอมูลในระบบ VAN มีราคาต่าํลง ดงันี ้

 แพ็กเก็ตสวิตช่ิง (Packet Switching) เปนเทคโนโลยีที่แบงสัญญาณออกเปนสวนเล็กๆ ขนาดเทาๆ กัน 
เรียกวา “แพ็กเกต็ (Packet)” โดยปกตมิีขนาด 128 ไบต การสงแบบนี้จะสามารถทําใหสายสญัญาณเพิม่ขีดความสามารถในการ
ใชรวมกันหลายๆ คนได และขอความที่แบงตัวและถูกสงออกไปจะไปรวมตัวกันที่ปลายทางตามที่กําหนดในสวนหัวของแพ็กเก็ตนั้น  

 เฟรมรีเลย (Frame Relay) เปนลักษณะหนึ่งของวงจรแพก็เก็ตสวิตช่ิงที่ไมมกีารตรวจสอบความผดิพลาด 
เนื่องจากมคีวามไววางใจในระบบการสงแบบดิจิตัลที่มคีวามถกูตองสูงมากอยูแลว ระบบนี้จะทําใหการสงขอมลูเรว็ขึ้นมาก  

 ATM (Asynchronous Transfer Mode) เปนเทคโนโลยีลาสดุ ท่ีสามารถรับและสงขอมูลหลายสื่อ
ไดพรอมๆ กันในเครือขายเดยีว ระบบ ATM จะทําการแบงขอมูลออกเปนเซลขนาดเทาๆ กัน 53 กลุมๆ ละ 8 ไบต จึงชวย
ลดความจําเปนของการแปลงโปรโตคอล และสงขอมลูไดดวยความเร็วถึง 2.5 Gbps 

 



 13

1.5.5 อินทราเน็ต (Intranet) 

  อินทราเน็ตเปนเครือขายคอมพิวเตอรภายในองคกรที่เปลี่ยนวิธีการสื่อสารในระบบเครือขาย LAN จาก
โปรโตคอลของระบบปฏิบัติการเครือขายเดิมๆ เชน IPX/SPX ไปเปนการใชโปรโตคอล TCP/IP ซ่ึงเปนมาตรฐาน
เดียวกับระบบเครือขายอนิเตอรเน็ต (Internet) และดวยความสามารถของโปรแกรมทีพ่ัฒนาเพื่อใชกับอินเตอรเน็ตได 
เพียงแตอินทราเน็ตจะเปนเครือขายปดสําหรับใชเฉพาะในองคกรเทานั้น ไมใหผูอื่นเขามาอาศยัใชงานหรือดูขอมูลได อยางไร
ก็ดไีดมีการพฒันาสิ่งที่เรียกวากําแพงไฟ หรือไฟรวอลล (Firewall) เพื่อก้ันการเขาถึงขอมลูจากผูท่ีไมมีสทิธิจากภายนอก
และสามารถใหผูท่ีมีสิทธิภายในสามารถดูขอมลูและคนคนืขอมูลจากเครือขายอินเตอรเน็ตไดเหมือนเดมิ  
 

1.5.6 เอ็กซตราเน็ต (Extranet)  

  เปนระบบเครือขายแบบเดียวกับอินทราเน็ต แตใชในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอรของหลายๆ องคกร เขา
ดวยกนั โดยทั่วไปมักจะเปนองคกรที่ทําธุรกิจรวมกัน จึงแตกตางจากอินทราเน็ตที่จํากัดขอบเขตการใชงานเฉพาะกลุม 
ตัวอยางเชน กลุมธนาคารจะมีเครือขายโอนเงินเปนกลุมของตัวเอง (Swift)  

 
1.5.7 อินเตอรเน็ต (Internet) 

  เครือขายอินเตอรเน็ต ถือวาเปนระบบเครือขายสากลท่ีดําเนนิการใหบรกิารสื่อสารขอมลูในระดับทั่วโลก 
โดยท่ีไมมใีครเปนเจาของระบบนี ้ อินเตอรเนต็เปนผลจากการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ใน
โครงการ ARPA (Advanced Project Research Agency) ในป ค.ศ. 1969 โดยการเริ่มจากการเช่ือมโยงขอมลูดาน
การวิจัยในมหาวิทยาลัย 4 แหง เขาดวยกัน โดยใชโปรโตคอลทีม่ีช่ือวา TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol) ซ่ึงตอมาคําวา “Internet” ไดกลายมาเปนช่ือของระบบเครือขายในที่สุด จนกระทั่ง
ปจจุบันมีการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอรกวา 200 ลานเครือ่งและมากข้ึนเปน 1 – 2 เทา ในทกุป และตอจากนี้ไปมี
แนวความคดิทีจ่ะพัฒนาระบบนี้ใหเปนศนูยกลางของการสงขอมูลสารสนเทศ หรือท่ีเรียกวาโครงการทางดวนขอมูลโดย
ขอเสนอของรัฐบาลสหรัฐฯ (ประธานาธิบด ี คลินตัน และ รองประธานาธิบด ี อัล กอร ท่ีมีบทบาทอยางสงูในการใหความ
สนับสนนุโครงการนี)้ บนเครือขายอินเตอรเนต็จะมีสารสนเทศแทบทุกประเภทที่มีในปจจุบันในหลายๆ ภาษา ไมวาจะเปน 
ภาษาศาสตร วรรณคด ีศาสนา วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร บันเทิง ขาว ไปจนถึงเรื่องคลายเคลียด เชน แฟชั่น การตูน หรือ
แมแตขาวเลาลือ ท่ีไมทราบที่มา บริการตางๆ ในระบบอินเทอรเน็ต มีต้ังแตการรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรืออีเมลล 
(E-mail) การทํากลุมขาวสาร (NewsGroup, Usenet) เครือขายใยพภิพ (World Wide Web) หรือเว็บ (Web) 

IRC (Internet Relay Chat) Internet Phone การประชุมทางไกล (Teleconference) การเลนเกม การใชและ
ควบคมุคอมพิวเตอรจากระยะไกล  (Telnet) การโอนยายขอมูล (FTP: File Transfer Protocol) และอืน่ๆ อีก
มากมาย จึงกลาวไดวาเครือขายอินเตอรเน็ตเปนเสมือนทางดวนของสารสนเทศที่จะเขามาถึงทุกครอบครัวใหสามารถใชแทน
การสื่อสารในรปูแบบอื่นๆ ในอนาคต 
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1.6 อุปกรณระบบเครือขาย 

 ในการเชื่อมตอเคร่ืองคอมพิวเตอรเขาดวยกนัเปนระบบเครอืขายคอมพิวเตอร จะตองมีอุปกรณระบบเครือขายพืน้ฐาน
สําหรับจัดต้ังระบบเครือขายในรูปแบบตางๆ ตามท่ีไดออกแบบใหเหมาะสมกบัการใชงานขององคกร ดงัตอไปนี ้
 
 1.6.1 การดเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface Card - NICs) 

การดเช่ือมตอระบบเครือขาย หรือเน็ตเวิรคอแด็ปเตอร หรือการด LAN เปนอุปกรณพ้ืนฐานในการ
สรางระบบเครือขาย มีหนาที่ชวยในการรับและสงขอมลูระหวางเครื่องคอมพิวเตอรกับระบบเครือขาย โดยการด LAN จะ
ถูกติดต้ังเขาไปภายในเครื่องคอมพิวเตอร โดยจะถูกติดต้ัง ใน Slot หรือชองบน Motherboard ซึ่งอาจจะเปน PCI 

Slot หรือ ISA Slot ก็ไดข้ึนอยูกับบริษัทที่ผลิต และเนื่องจากการเติบโตในดานการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ใน
ปจจุบันจึงเร่ิมมีการผลิตการด LAN เปนวงจรสวนหนึง่ของ Motherboard แลว 

สําหรับความเร็วในการรับสงขอมูลของการดนัน้โดยทั่วไปจะมคีวามเร็ว 10 และ 100 Mbps (หนวยวัด
ความเร็วในการรับและสงขอมูลนั้นจะวัดเปน Megabit per second หรือจํานวนขอมูลท่ีสงไดภายในเวลา 1 วินาที) ซ่ึง
การเลือกใชการดนัน้คงจะตองดูที่ความเร็วของอุปกรณท่ีทําหนาท่ีเปนสื่อกลางในการเชื่อมตอ เชน ฮับ หรอืสวิตช ดวยวา
สามารถรองรับการทํางานทีค่วามเร็วเทาไร โดยการดท่ีมีความเร็ว 100 Mbps สามารถใชทําการติดตอเพื่อสงผานขอมูลกับ 
ฮับที่มีความเร็ว 10 Mbps ได แตความเร็วในการสงขอมูลจะอยูท่ีเพียง 10 Mbps เทานั้น เชนเดยีวกบัการใชการดท่ีมี
ความเร็ว 10 Mbps ตอเขากับฮับที่มีความสามารถสงผานขอมูลไดท่ี 100 Mbps เคร่ืองคอมพิวเตอรจะสามารถสงผาน
ขอมูลไดดวยความเร็วเพียง 10 Mbps ตามความเร็วของการด 

 

 
รูปที่ 1 – 13 การดเช่ือมตอระบบเครือขายแบบตางๆ 
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 1.6.2 สายสัญญาณ (Transmission Media) 

สายสญัญาณสําหรับเชื่อมตอเครือ่งคอมพิวเตอรเขาสูระบบเครอืขาย มีอยูหลายชนดิแตสายสัญญาณทีน่ยิม
ใชกันโดยทั่วไปเปนลวดทองแดงหุมฉนวน และมกีารบดิไขวกันเปนระยะๆ ตลอดความยาวของสาย เรียกวาสายคูตีเกลยีว 
(Twisted Pair) สายชนดินีม้คีวามเร็วในการสงผานขอมลูตํ่า ดงันัน้ในปจจุบันจึงมกีารเปลีย่นแทนโดยใชเสนใยแกวนําแสง 
(Fiber Optic Cable) ซึ่งมีขีดความสามารถมากกวา เคเบิลใยแกวเปนสายท่ีใชในการสงสญัญาณแสงไปตามสายขนาดเล็กท่ี
สรางขึ้นจากสารจําพวก silica โดยผูสงจะทําการแปลงสญัญาณไฟฟาเปนสญัญาณแสง โดยใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีเรียกวา 
light-emitting diode (LED) หรือ laser diode ผูรับทําการแปลงสญัญาณแสงเปนสญัญาณไฟฟาเชนเดมิโดยใชอุปกรณ
อิเล็กทรอนกิสท่ีเรียกวา “โฟโตไดโอด (photodiode)” เคเบิลใยแกวนําแสงเปนสายท่ีมีประสิทธิภาพในการสงผานขอมลูสงูและ
มคีวามตานทานตอสญัญาณรบกวนสงู สายอีกประเภทหนึง่ที่นยิมใชในการสื่อสารขอมลูเรยีกวา “สายมแีกนกลาง (Coaxial)” 

หรือเรียกอีกอยางวา “สายโคแอ็กเชียล” เปนสายท่ีมีแกนกลางเปนลวดทองแดงเดี่ยวหุมดวยฉนวน และมกีารใชสายโลหะถกัหุม
อีกช้ันหนึง่เพ่ือปองกนัสญัญาณรบกวน ตัวอยางของสายโคแอก็เชียลท่ีใชตามบานไดแกสายกลมที่ใชตอสายอากาศนอกบาน
เขากับเคร่ืองรับโทรทัศน สายสญัญาณแตละชนิดมคีณุสมบัติท่ีแตกตางกัน สงัเกตไดจากตารางที่ 1 – 1 ดังนี ้

 

 

 
รูปที่ 1 – 14 สายสัญญาณชนดิตางๆ 

 

ตารางที่ 1 – 1 ความสามารถของสายสญัญาณ 
 Coaxial UTP Fiber Optic 

ราคา ถูก ถูก แพง 
ระยะทาง ใกล ใกล ไกล 
ความผิดพลาดจากการรบกวนโดยสิ่งแวดลอม มาก มาก ไมม ี
ความสามารถในการขยายระบบ LAN LAN WAN 

ความงายในการติดตั้ง ปานกลาง งาย ยาก 
ความเร็วในการสงขอมูล ชา ปานกลาง เร็ว 
Connector T Connector RJ-45 ชุดเขาหัวสายไฟเบอร 
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 1.6.3 รีพีตเตอร (Repeater) 

รีพีตเตอร เปนอุปกรณระบบเครือขายท่ีใชในการเชื่อมตอสายเคเบิล 2 เสนเขาดวยกัน เพื่อเพิ่มระยะทาง
การเช่ือมตอระบบเครือขาย สายสญัญาญแตละชนิดท่ีเลือกใชจะมคีวามสามารถในการขนสงขอมูลไปในระยะทางที่จํากัด
ระยะหนึง่ ตามมาตรฐานของสายสัญญาณแตละชนิด จากนัน้สญัญาณขอมลูจะถูกดดูกลืนไปตามสายทําใหสัญญาณขอมลู
ออนลง หากตองการเช่ือมโยงระบบเครือขายออกไปไกลเกนิกวาสายสญัญาณท่ีใชจะรองรับได จะตองใชรีพีตเตอรชวยในการ
ขยายสัญญาณขอมูล ดังแสดงตามรูปที่ 1 – 15  

 
รูปที่ 1 – 15 รีพีตเตอร  

 

1.6.4 ฮับ (Hub) 

ฮับเปนอุปกรณพื้นฐานที่ใชในการเชื่อมตอเครื่องจํานวนมากเขาดวยกันในเครือขายคอมพิวเตอร โดยที่ฮับจะม ี
พอรต (Port) หรือชองสําหรับตอสาย RJ-45 เขามาจากเครือ่งคอมพิวเตอร และทําหนาท่ีเปนศนูยกลางในการกระจายขอมลู ไปยัง
เครือ่งอ่ืน  ๆในระบบเครอืขาย ความเร็วของฮับมีหนวยเปน Megabit per second (Mbps) โดยเริม่ตนท่ี 10 Mbps จนถงึความเร็ว 
100 Mbps การทํางานของฮับจะใชวิธีแบงชองทางการสงผานขอมลู หรอืกลาวไดวา ฮับความเร็ว 10 Mbps ท่ีมีพอรตสาํหรับ
เช่ือมตออยู 24 พอรต มีเครื่องคอมพิวเตอรตออยูท่ีแตละพอรต และทําการสงขอมลูอยูในขณะนัน้ ความเร็วตอพอรตที่จะสามารถสง
ขอมูลไดจะมคีวามเร็วเพยีง 10/24 หรือ 0.416 Mbps เทานัน้ นอกจากนัน้เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องทีต่อมายังฮับตัว
เดียวกันยังอยูใน Collision Domain เดยีวกันดวย จึงทําใหขอมูลท่ีสงออกมามีโอกาสท่ีจะชนกันสูง 

 

 
รูปที่ 1 – 16 Network Hub 

 

การที่ฮับสงขอมลูจากเครื่องตนทางไปยังเครื่องปลายทาง จะทําโดยการแพรกระจายสัญญาณ หรือบอรดคาสต  
(Broadcast) ซึ่งเปนการสงไปโดยที่เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องในเครือขายจะไดรับ แตจะมีเฉพาะเครือ่งที่ระบุปลายทาง
เทานั้นท่ีจะนําขอมูลนัน้ไปใชได การที่เครื่องใดจะทราบวาขอมูลท่ีสงมานัน้เปนของตน คือในการสงเครือ่งที่ทําการสงจะเลือกแลว



 17

วาเครื่องปลายทางคือเคร่ืองใด ดังนัน้เครื่องที่ไมไดถูกระบุจะไมรบัขอมูลนัน้มา จากขางตนสามารถสรุปรูปแบบการสงขอมลูของ
ฮับไดคือ การสงขอมูลของฮับจะทําในลกัษณะที่เรียกวา “บอรดคาสต” คือขอมลูจะถูกแพรกระจายไปยังทุกพอรตของฮับ แต
ขอมูลนั้นจะถูกรบัไปทํางานเฉพาะในพอรตซึ่งมีเครื่องที่เปนเครื่องปลายทางติดตออยูเทานั้น การทํางานในลกัษณะนี้จะเปนการ
สิ้นเปลืองแบนดวิดธจํานวนหนึ่ง เนื่องจากขอมูลจะถูกสงไปยงัเครือ่งทั้งหมดที่ทําการติดตออยู 

ฮับมีอยู 2 ชนดิคือ Active HUB และ Passive HUB โดย Active HUB จะตองการไฟเลี้ยงวงจร
ปรับปรุงสัญญาณขอมลู เมือ่ไดรับสญัญาณขอมูลเขามาวงจรนี้จะทําการสรางสญัญาณขอมูลเหมือนเดมิทีม่ีคณุภาพเพื่อสงตอ
ออกไป ฮับชนดินี้จึงทําหนาท่ีเหมือนรพีีตเตอรท่ีชวยในการขยายระยะการเชื่อมตอระบบเครือขายออกไปได ดังนั้นในบางครั้งจึง
เรียก Active HUB วา Multi-Port Repeater สวน Passive HUB จะเปนเพียงศนูยกลางการเช่ือมตอระบบเครือขายโดย
ไมมีวงจรจัดการปรับปรุงสัญญาณขอมลู จึงไมตองการไฟเลี้ยง 

 
1.6.5 สวิตช (Switch) 

สวิตชเปนอุปกรณระบบเครือขายลักษณะเดยีวกับฮับและมีหนาท่ีคลายกับฮับมาก แตมคีวามแตกตางที่
วงจรการทํางานภายในจะใชหลกัการของวงจรสวิตชิ่งที่สลับการสงขอมลูในแตละพอรตไปมา ไมไดแบงชองทางการสงผาน
ขอมูลเหมือนฮับจึงทําใหแตละพอรต (Port) มีความสามารถในการสงขอมลูไดสงูกวา เชน สวิตชท่ีมีความเร็ว 10 Mbps 
จะหมายความวา ในแตละพอรตจะสามารถสงขอมูลไดท่ีความเร็ว 10 Mbps และนอกจากนัน้เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่อง
ท่ีตอมายังสวิตชยังไมไดอยูใน Collision Domain เดยีวกันดวย 

 

 
รูปที่ 1 – 17 Network Switch 

 

จากความสามารถของสวิตช จะเห็นไดวาสวิตชมคีวามสามารถมากกวาฮับ แตการใชสวิตชยงัอยูในวงจํากัด
เนื่องจากราคาของสวิตชที่ยังสูงมากเมื่อเปรยีบเทียบกับฮับ ดงันัน้ในระบบเครอืขายจะใชสวิตชในการแบงโดเมน (domain) 

เพ่ือเพิม่ความเรว็ในการตดิตอกับระบบ โดยอาจจะนําสวิตชมาเปนศนูยกลาง และใชตอเขากับเคร่ืองที่มกีารติดตอเขามาโดย
เครือ่งอืน่ๆ จํานวนมาก ซ่ึงสวนใหญแลวจะเปนเครือ่งแมขายหรอืเครื่องเซิรฟเวอร เพื่อท่ีจะไดสงขอมูลไดทีละมากๆ และดวย
ความเร็วสูงอกีดวย นอกจากสวิตชจะสามารถสงขอมูลออกตอพอรตไดมากกวาฮับแลว ในสวิตชยังม ี Route Table ซ่ึงเปน
ตารางขอมลูในหนวยความจําของสวิตชซ่ึงจะสามารถจําไดวาพอรตใดมีไอพแีอดเดรส (IP Address) หรือ MAC Address 

ใดทําการเชื่อมตออยูบาง ซ่ึงทําใหการสงขอมลูเปนไปไดอยางรวดเร็ว การสงขอมลูจึงไมเปนการแพรกระจาย (broadcast) ท่ี
ทําใหสิน้เปลืองแบนดวดิธโดยไมจําเปน 
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1.6.6 บริดจ (Bridge) 

บริดจ เปนอุปกรณเช่ือมโยงเครอืขายของเครือขายท่ีแยกจากกัน แตเดิมบริดจไดรับการออกแบบมาใหใช
กับเครือขายประเภทเดียวกนั เชน ใชเช่ือมโยงระหวางเครือขายอีเธอรเน็ตกับอีเธอรเน็ต (Ethernet) บริดจมีใชมานานแลว 
ต้ังแตป ค.ศ. 1980 บริดจจึงเปนเสมือนสะพานเชื่อมระหวางสองเครือขาย การติดตอภายในเครือขายเดียวกันมีลกัษณะการ
สงขอมลูแบบแพรกระจาย ดังนัน้จึงกระจายไดเฉพาะเครอืขายเดียวกันเทานั้น การรับสงภายในเครือขายมีขอกําหนดให 
แพ็กเก็ตที่สงกระจายไปยังตัวรับไดทุกตัว แตถามีการสงมาที่แอดเดรสตางเครือขายบริดจจะนําขอมูลเฉพาะแพ็กเก็ตนั้นสงให 
บริดจจึงเปนเสมือนตัวแบงแยกขอมูลระหวางเครือขายใหมีการสื่อสารภายในเครือขายของตน ไมปะปนไปยังอีกเครือขายหนึ่ง 
เพ่ือลดปญหาปริมาณขอมูลกระจายในสายสื่อสารมากเกินไป ในระยะหลังมีผูพัฒนาบริดจใหเช่ือมโยงเครือขายตางชนิดกันได 
เชน เครือขายอีเธอรเน็ตกับโทเกนรงิ เปนตน หากมีการเชื่อมตอเครือขายมากกวาสองเครือขายเขาดวยกัน และเครือขายท่ี
ตอเช่ือมมีลักษณะที่หลากหลายจะใชเราทเตอร (Router) เปนอุปกรณในการเชื่อมโยง 

 

 
รูปที่ 1 – 18 Network Bridge ของบริษัท 3Com 

 

1.6.7 เราทเตอร (Router) 

เราทเตอรเปนอุปกรณระบบเครอืขายซ่ึงทําหนาท่ีเสมอืนสะพานสําหรับเชื่อมตอเครือขายทองถิน่ หรือระบบ
เครอืขาย LAN (Local Area Network) เขากับระบบเครือขาย WAN (Wide Area Network) ขนาดใหญ และ
เมื่อเครือขาย LAN ถูกเช่ือมตอเขาดวยกันโดยใชเราทเตอร เครือขาย LAN แตละฝงจะยังคงมีเครือขายท่ีเปนของตนเอง 
ไมเก่ียวของกับเครือขายของอีกฝงหนึ่ง ซึ่งเปนประโยชนในการบริหารจัดการเครือขายภายใน ในการทํางานของเราทเตอรจะ
มีตารางขอมลูท่ีเรียกวา Route Table ซึ่งจะชวยในการสงขอมูลท่ีตองการใหไปถึงปลายทางไดอยางรวดเร็ว โดย
ตารางขอมูลนี้จะถูกเก็บไวในหนวยความจําภายในเราทเตอร และจะถูกอัพเดทขอมูลเสนทางการขนสงขอมูลอยูตลอดเวลา
เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลง และจะถูกเพิ่มเติมเสนทาง เมื่อมีการสงขอมูลไปยังปลายทางที่ใหมๆ 

เราทเตอรจะรับขอมูลเปนแพก็เก็ตเขามาตรวจสอบแอดเดรสปลายทาง จากนัน้นํามาเปรียบเทียบกับ
ตารางเสนทางทีไ่ดรับการโปรแกรมไว เพื่อหาเสนทางทีส่งตอ หากเสนทางที่สงมาจากอีเทอรเน็ต และสงตอออกทางชองทาง
ของพอรต WAN ท่ีเปนแบบ Point-to-Point ก็จะมีการปรับปรุงรูปแบบสัญญาณใหเขากับมาตรฐานใหม เพื่อใหสามารถ
สงตอไปยงัเครอืขาย WAN ได ปจจุบันอุปกรณเราทเตอรไดรับการพัฒนาไปมากทําใหการใชงานเราทเตอรมีประสิทธภิาพ 

โดยเฉพาะเมื่อเช่ือมอุปกรณเราทเตอรหลายตัวเขาดวยกันเปนเครือขายขนาดใหญ เราทเตอรมีการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยสามารถหาเสนทางการขนสงขอมูลท่ีสั้นท่ีสดุ เลือกตามความเหมาะสมและแกปญหาที่เกิดข้ึนเองได  



 19

เมื่อเทคโนโลยีทางดานอิเล็กทรอนิกสไดรับการพัฒนาใหมีขีดความสามารถในการทํางานไดเรว็ข้ึน จึงมี
ผูพัฒนาอุปกรณท่ีทําหนาท่ีคดัแยกแพก็เก็ต หรือเรียกวา "สวิตชแพ็กเก็ตขอมูล (Data Switched Packet)” โดยลด
ระยะเวลาการตรวจสอบแอดเดรสลงไป การคัดแยกจะกระทําในระดับวงจรอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ 

เชิงความเร็วและความแมนยําสงูสดุ อุปกรณสวิตชขอมูลจึงมีเวลาหนวงภายในตัวสวิตชต่ํามาก จึงสามารถนํามาประยุกตกับ
งานท่ีตองการเวลาจริง เชน การสงสัญญาณเสียง วิดโีอ ไดด ี

 

 
รูปที่ 1 – 19 เราทเตอรของบริษัท Cisco 

 
1.6.8 ISDN Router 

ISDN (Integrated Service Digital Network) เปนระบบสื่อสารที่เพิ่งจะเขามามีบทบาทในการใช
งานในประเทศไทย ถึงแมวา ISDN จะเปนท่ีรูจักมานานแลว แตเทคโนโลยนีี้ยังไมคอยแพรหลายเทาท่ีควรในประเทศไทย 

ISDN เปนระบบเครือขายสาธารณะที่นาจับตามองชนดิหนึ่ง และแนนอนวาอุปกรณอยางเราทเตอรก็ไดถกูพฒันาขึน้มาเพื่อ
รองรับการทํางานกับระบบ ISDN ดวย เราทเตอรท่ีใชในการติดตอสื่อสารผานทางเครือขาย ISDN จะเรียกวา ISDN 
Router ซ่ึงจะทําหนาท่ีเหมือนเราทเตอรธรรมดาทั่วไป แตจะใชสําหรับการติดตอผานทางเครอืขาย ISDN 

สําหรับดานความเร็วในการติดตอสื่อสารผานทางเครือขาย ISDN นัน้ยังคงจํากัดอยูในระดับความเร็วที่
ไมสูงมากนัน้ คอือยูท่ีประมาณ 64 kbps ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับการเช่ือมตอโดยใชสายวงจรเชา (Leased Line) แลวยัง
จัดวาต่ํามาก แตมีขอดีตรงทีร่าคาในการตดิต้ังนัน้ถูกมากกวาสายวงจรเชาหลายเทาตัว จึงเหมาะสําหรับเครือขายขนาดไม
ใหญมากนัก และใชทุนไมสูงในการสรางเครือขาย 
 

 1.6.9 เบราทเตอร (Brouter) 

  เบราทเตอรเปนอุปกรณซ่ึงรวมหนาที่ของบริดจและเราทเตอรเขาดวยกนั มีการทํางานใน Data link 

และ Network Layer เบราทเตอรจะใชในการเช่ือมตอระบบเครือขายระยะใกลท่ีเหมือนกัน และสามารถทํางานใน Data 

link layer ของระบบเครือขายท่ีแตกตางกันได ขอดีของเบราทเตอรคือสามารถทํางานไดเร็วเทียบเทาบริดจ แตสามารถ
ติดตอกับระบบเครือขายท่ีแตกตางกันได 
 

 1.6.10 เกตเวย (Gateway) 

  เกตเวยเปนอุปกรณระบบเครอืขายท่ีมีความซับซอนมากกวาเราทเตอรหรือบริดจ เพราะอุปกรณชนดินี้
สามารถเชื่อมตอระบบเครือขายท่ีใชโปรโตคอลใน Data link และ Network Layer ท่ีแตกตางกันไดมากกวา 2 ระบบ 
การทํางานของเกตเวยทุกระดับชั้นจะเปนไปตามมาตรฐาน ISO/OSI Model เกตเวยสามารถเปลี่ยนแปลงโปรโตคอลจาก
เครือขายหนึ่งไปยังอีกเครอืขายหนึ่ง หรือเปลีย่นรูปแบบของขอมูลในโปรแกรมประยุกตได 
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  ในการสื่อสารขอมูลระหวางเคร่ืองคอมพิวเตอร PC กับเครื่องคอมพิวเตอรเมนเฟรม เกตเวยจะเปลี่ยน
รูปแบบขอมูลของเครื่องไมโครคอมพิวเตอรท่ีสงออกไปเปนรหัส ASCII ใหอยูในรูปแบบของ EBCDIC เชนเครือขาย 

SNA (System Network Architecture) ทําหนาท่ีเปนเกตเวยใหผูใชระบบเครือขายสามารถเขาถึงขอมูลในเครือ่ง
คอมพิวเตอรเมนเฟรมได แตถาไมม ีGateway SNA เครื่องคอมพิวเตอร PC ของผูใชจะตองมี 3270 Emulation card 

  ในการติดต้ังเกตเวย อาจจะใชเครื่องไมโครคอมพิวเตอรเพียงตัวเดียว แตมกีารดเช่ือมตอระบบเครือขาย
หลายๆ การดก็ได แตตองมีซอฟตแวรพิเศษตอผาน FEP เพื่อตอไปยัง Host ของแตละวงจร โดยทั่วไปเกตเวยจะมีพื้นฐาน
การทํางาน 3 รูปแบบคือ Network to Network, System to Network และ System to System ซ่ึงมักนิยมใชในการ
เช่ือมตอเครื่องคอมพิวเตอรของ Vendor หนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอรของอีก Vendor หนึ่ง ดังแสดงตามรูปที่ 1 – 20  
 

 
รูปที่ 1 – 20 System to System Gateway 

 

อยางไรก็ตามเมือ่ตองการเชื่อมเครือขายยอยๆ หลายเครอืขายเขาดวยกัน จําเปนตองมีอุปกรณประกอบ
ท่ีทําใหการรับสงขอมูลขาวสารตางๆ เช่ือมโยงถึง โดยทั่วไปเรามักใชระบบการรับสงขอมลูเปนชุดเล็กๆ ที่เรียกวา “แพ็กเกต็” 

(Packet) ขอมูลเปนแพ็กเก็ตขนาดเล็กสามารถเคลื่อนท่ีจากตนทางไปยังปลายทางไดโดยผานอุปกรณเลือกเสนทางการขนสง 
การเลือกเสนทางสามารถเลือกผานทั้งทางดานเครือขาย LAN และ WAN โดยปกตมิีการกําหนดแอดเดรสของตัวรับและ
ตัวสง ดังนั้น จึงตองมีแอดเดรสปรากฎอยูในแพ็คเก็ต อุปกรณที่เช่ือมตอในเครือขายทุกหนวยจึงมีแอดเดรสกํากับแอดเดรส
หรือตําแหนงที่อยูมีรูปแบบที่ชัดเจน ไดรับการกําหนดเปนมาตรฐาน เชน แอดเดรสที่ใชในเครือขายอินเทอรเน็ต ใชรหัสตัวเลข 
32 บิต ท่ีเรียกวา “ไอพีแอดเดรส (IP Address)” แพ็กเก็ตขอมูลทุกแพ็กเก็ตจึงมีขอมูลท่ีบงบอกวาเปนขอมูลท่ีสงมาจากที่
ใด และ ปลายทางอยูที่ใด การเลือกเสนทางการขนสงขอมูลจึงขึ้นอยูกับแอดเดรสที่กําหนดในแพ็กเก็ต เมื่อแพ็กเก็ตขอมูลผาน
มายังอุปกรณตาง ๆ อุปกรณเหลานั้นจะตรวจสอบดูวา แอดเดรสตนทางและปลายทางอยูท่ีใด จะสงผานแพ็กเก็ตนั้นไปยัง
เสนทางใด เพื่อใหถึงจุดหมายตามตองการ  
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อุปกรณท่ีใชในการเชื่อมโยงเครือขาย และทําหนาท่ีในการรับสงขอมูลระหวางเครือขายมีหลายประเภทดวยกัน 

อุปกรณแตละชนิดมีขีดความสามารถแตกตางกันออกไป อุปกรณที่นิยมใชในการเช่ือมโยงเครือขายหลักท้ัง LAN และ 
WAN ประกอบดวย บริดจ เราทเตอร และสวิตช 

 

 
 

รูปที่ 1 – 21 การใชสวิตช บริดจ และเราทเตอรในการเช่ือมเครือขายระยะไกล 

 

1.7 แพ็กเก็ตขอมูล (Data Packet) 

ถึงขณะนีคุ้ณพอจะทราบแนวความคดิอยางกวางๆ ของระบบเครือขายในภาพรวม ข้ันตอไปก็จะมาพิจารณาวา
ระบบเครือขายจะจัดการการเคลื่อนยายขอมลูจาก/ไปยังโหนดตางๆ บนระบบเครือขายไดอยางไร และในบางกรณีก็ตอง
เคลื่อนยายขอมลูระหวางระบบเครือขายอ่ืนดวย 

ระบบเครือขายทํางานไดอยางรวดเรว็ หรือเร็วมาก เมื่อเปรยีบเทียบความเร็วในการทํางานของมนษุยท่ีนับวาอยู
ระหวางชาถึงชามาก สวนระบบเครือขายเปรียบเสมือนทางดวนที่เร็วเกือบเทาความคดิ ซึง่มีขีดจํากัดสูงสดุอยูท่ีปริมาณขอมลู
ท่ีทําการขนสง โดยใชแบนดวิดธอยางจํากัด (อัตราการขนสงขอมูลที่ทุกคนกลาวถึงและปรารถนาใหมมีากข้ึน) ตามกฎของ
ฟสิกสและความตองการของผูใชระบบเครือขาย บังคับบางอยางกับระบบเครือขายใหทําการเคลื่อนยายขอมูลใหเร็วที่สุด
เทาท่ีจะเปนไปไดไดอยางไร และจัดใหผูใชทุกคนมีการเขาถึงระบบเครือขายอยางยุติธรรมไดอยางไร คําตอบก็คือทําการ
แตกขอมูลท่ีจะทําการขนสงเหลานั้นใหเปนช้ินเล็กๆ เรยีกวา “แพ็กเก็ต” (Packets) ดังแสดงตามรูปที่ 1 – 22  

 
รูปที่ 1 – 22 การแตกขอมูลเปนสวนเล็กๆ เรียกวา “แพ็กเก็ต” 
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ในสถานการณซ่ึงคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งตองการท่ีจะทําการสงไฟลขนาดหลายเมกกะไบตไปยงัเครื่องอ่ืน (ไฟล
เอกสารที่มีท้ังขอความและรูปภาพ) ถาคอมพิวเตอรเครื่องนัน้ไดรับการอนญุาตใหใชสายเคเบิลระบบเครอืขายอยางเต็มท่ี
ตลอดเวลาที่ทําการสงไฟล ก็จะทําใหคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืนบนระบบเครือขายจะตองรอจนกวาการสงไฟลนัน้จะเสร็จสิ้น 
และถาเกิดการชะงักเปนการชั่วคราวหรือบางแหงในระบบเครอืขายเกิดการสะดุด ก็จะเปนสาเหตุใหเกิดความผิดพลาดใน
การสงขอมูล จึงตองทําการเร่ิมสงไฟลขนาดใหญนี้ใหมต้ังแตตน 

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเหตุการณที่ไมนาพอใจเชนนี ้ระบบเครอืขายจะแตกขอมูลออกเปนแพก็เก็ต ดังนัน้ไฟลขนาด
ใหญนี้จึงถูกแตกออกเปนแพ็กเก็ตขนาดเลก็จํานวนมาก ซึง่แทนที่จะกดีขวางการเขาถึงกส็ามารถที่จะขนสงโดยผสมรวมไปกับ 
แพ็กเก็ตจากคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืน นอกจากนัน้เนื่องจากการที่ไฟลขนาดใหญถูกแตกออกเปนหลายชิ้นแลวความผิดพลาด
ท่ีเกิดจากระบบเครือขายทํางานสะดุดก็จะสงผลกระทบเพียงสวนเล็กๆ ของไฟล และจะมีเพียงสวนนั้นท่ีจะตองทําการสงใหม 
จึงตองขอบคุณแพ็กเก็ตที่ทําใหทุกคนเปนผูชนะ 
 

1.7.1 สวนประกอบของแพ็กเก็ตขอมูล (Anatomy of packet) 

แพ็กเก็ตเปนกอนของขอมลูขนาดเล็ก แตก็ไมใชจะมีขอมูลเพียงอยางเดียว แพ็กเก็ตยังประกอบดวย
ขาวสารที่บอกวาแพ็กเก็ตนัน้มาจากไหน จะถูกสงไปที่ไหน จะตรวจสอบความผิดพลาดในการสงไดอยางไร และจะประกอบ
เขาดวยกันจัดรปูรางใหเปนไฟลหรือขอมูลเดมิไดอยางไร เพื่อที่จะบรรจุขาวสารที่กลาวมาขางตนแพ็กเก็ตจึงประกอบดวย 
สวนใหญๆ 3 คอื สวนหัว (header) สวนขอมูล (data หรือ body) และสวนตอทาย (trailer) 

 
รูปที่ 1 – 23 Data packet 

 

• สวนหัว (header) เปนสวนที่อยูนําหนากอนขอมลูในแพ็กเก็ต และประกอบดวยขาวสารเกี่ยวกับที่อยู
ของแหลงกําเนดิขอมลูและจุดหมายปลายทาง รวมทั้งขอมูลการควบคมุและกําหนดจังหวะเวลา เพ่ือให
มั่นใจวาแพ็กเก็ตนั้นจะถูกสงอยางเหมาะสม 

• สวนขอมลู (data) บรรจุสวนของขอมูลจริงที่จะทําการสง สวนนี้ของแพ็กเก็ตโดยปกติจะมีขนาดระหวาง 
512 ไบต ถึง 4 กิโลไบต ข้ึนอยูกับประเภทของระบบเครือขาย 

• สวนตอทาย (trailer) เปนสวนของแพ็กเก็ตที่บรรจุขาวสารเกี่ยวกับการตรวจสอบขอผิดพลาดในการสง
ขอมูลท่ีทําใหเครื่องคอมพิวเตอรฝายผูรับพิสูจนทราบวาขอมูลไดมาถงึอยางสมบูรณ 
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1.7.2 การสรางแพ็กเก็ตขอมูล (Packet Creation) 

เมื่อแบงขอมลูท่ีตองการสงออกเปนแพ็กเก็ตขอมูลแลว ระบบปฏบิัติการจะดําเนินการใสแอดเดรสตนทาง 
(Source Address) และแอดเดรสปลายทาง (Destination Address) พรอมท้ังขอมูลการควบคมุท่ีจําเปน (Control 

Information) เขาไปในสวนหัวของแตละแพ็กเก็ต ดังแสดงตามรูปที่ 1 – 24 

นอกจากนัน้ ระบบเครือขายโดยทั่วไปจะตองอาศยักระบวนการการตรวจสอบความผิดพลาดท่ีเรียกวา 
Cyclical redundancy check (CRC) เพื่อพิสูจนทราบความเที่ยงตรงในการสงขอมูล ซึง่ในเครื่องคอมพิวเตอรผูสงจะ
ทําการคํานวณคาๆ หนึ่งบนพืน้ฐานของขอมูลในแพ็กเก็ต แลวนําคานีใ้สเขาไปท่ีสวนตอทายของแพ็กเก็ต และเครื่อง
คอมพิวเตอรผูรับก็จะทําการคํานวณคาๆ นัน้ใหมอีกคร้ังเมื่อไดรับแพ็กเก็ต ถาไดผลลัพธเหมือนกันก็ใหสนันษิฐานวาไมมี
ความผดิพลาดเกิดข้ึนในระหวางการสงขอมูล  

 

 
รูปที่ 1 – 24 การสราง Data Packet 

 

1.7.3 แพ็กเก็ตขอมูลกับการดเชื่อมตอระบบเครือขาย (Packets and the Network Adapter) 
ดวยอาการที่ขอมูลวิ่งผานไปบนระบบเครือขายอยางรวดเร็ว คณุอาจจะประหลาดใจวาระบบเครือขายมี

การจัดการอยางไรเพื่อท่ีจะทําใหไดแพ็กเก็ตที่เรียบรอย ไดรับการกําหนดแอดเดรสสงออกไป และแมแตกําหนดแอดเดรส 
ปลายทางของผูรับ งานสวนใหญเหลานี้จะถกูดําเนนิการโดยการดเช่ือมตอระบบเครือขายของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมตอ
อยูกับระบบเครอืขาย 

ในตอนเริม่ตน ขอมูลมกีารเดนิทางภายในเครื่องคอมพิวเตอรระหวางอุปกรณตางๆ กับโพรเซสเซอรผาน
เสนทางที่เรียกวา “บัส (buses)” ซึง่ประกอบดวยหลายชองทาง (สายไฟ) ท่ีวางเรียงกนั เชนเดยีวกับถนนซึง่มหีลายเลน และ
ขอมูลก็จะเดนิทางตามเสนทางเหลานี ้เชนเดยีวกบัการจราจรบนถนน (ในเครือ่งคอมพิวเตอรท่ีใชพ้ืนฐานของไมโครโพรเซสเซอร 
โดยปกติจะมีขนาด 16 หรือ 32 บิต และในอนาคตอนัใกลจะมีขนาด 64 บิต) แทนอักขระขอความ หรือแอดเดรสใน 
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หนวยความจํา การเดนิทางของขอมูลท่ีวางเรยีงติดตอกันภายในเครือ่งคอมพิวเตอรในลกัษณะนี้เรียกวา การสงสญัญาณขอมลู
แบบขนาน (Parallel transmission) เนื่องจากวามีการแลกเปลีย่นบิตขอมลูเปนกลุมไปพรอมกัน และถาจํานวนบิต ในแต
ละกลุมย่ิงมาก เคร่ืองคอมพิวเตอรก็จะสามารถเคลื่อนยายขอมลูไดเปนปรมิาณมากในครัง้หนึ่งๆ ดังนัน้ขอมลูก็จะเดนิทางจากที่
หนึง่ไปยงัอีกท่ีหนึ่งภายในเครือ่งคอมพิวเตอรไดเร็วขึ้น แตเมื่อขอมูลเคลื่อนออกจากเครือ่งคอมพิวเตอรไปยงัสายเคเบิลระบบ
เครอืขาย สญัญาณจะถูกเปลีย่นแปลงไป ถึงแมวาบิตที่จะทําการสงจะเปนตัวแทนของขอมลู แตกลุมของบิตเหลานัน้ก็จะไม
สามารถเดนิทางไปพรอมกันแบบขนานได สายเคเบิลระบบเครือขายตองการใหขอมลูมกีารเดนิทางในลกัษณะบิตตอบิตที่
เรียกวาการสงสัญญาณขอมลูแบบอนกุรม (Serial transmission) ซ่ึงแตกตางจากการเดนิทางภายในเครื่องคอมพิวเตอร ผล
ก็คอืถนนซ่ึงมีหลายเลนจะตองปรับใหเปนถนนท่ีมีเพียงเลนเดียว ดงัแสดงตามรปูที่ 1 – 25  

 
รูปที่ 1 – 25 การดเช่ือมตอระบบเครือขายแปลงขอมลู Parallel ใหเปน Serial  

 
1.7.4 การขนสงแพ็กเก็ตขอมูลไปยังปลายทาง 

แพ็กเก็ตขอมูลเปนสิ่งที่ไมมคีวามรูสกึนกึคดิ จึงไมสามารถทีจ่ะตัดสินใจในการเดินทางไปไดดวยตัวเอง 
หรือสามารถที่จะตกลงใจวาจะออกจากบัส ในเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อข้ึนไปติดอยูในแพ็กเก็ต ระบบเครือขายจึงตองการ
ความชวยเหลือซึ่งจัดใหมีโดยการดเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface Card) หรือ NIC ซึ่งเปนแผงวงจรที่
ทําหนาท่ีเปลี่ยนรูปแบบการสงสญัญาณขอมูลของเครื่องคอมพวิเตอรจากแบบขนานใหเปนรูปแบบอนุกรม และเปนการดท่ี
รองขอขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร จัดหีบหอใหกับขอมูล และทําการเคลื่อนยายแพ็กเก็ตขอมูลเขาไปบนระบบเครือขาย 
ดังแสดงตามรูปที่ 1 – 26 นอกจากนั้น NIC ยังเปนการดซ่ึงทําหนาท่ีประสานในเรื่องของขนาด ความเร็วและชวงระยะเวลา
ของการสงสัญญาณขอมูลเพ่ือใหมัน่ใจวามีการแลกเปลี่ยนขอมูลอยางสมบูรณ การดเช่ือมตอระบบเครือขายท่ีผลิตออกมา
จากโรงงานผูผลติจะมีแอดเดรสที่ไมซํ้ากัน เรียกวา MAC Address ซ่ึงแอดเดรสนี้จะถูกใชในการตรวจสอบกับแอดเดรส
ในแพ็กเก็ตขอมลู ในการตรวจจับแพ็กเก็ตขอมลู 



 25

 
รูปที่ 1 – 26 การเดินทางของแพ็กเก็ตขอมูล 

 
 1.7.5 การตรวจจับแพ็กเก็ตขอมูล 

ท่ีฝายเครื่องผูรับการดเช่ือมตอระบบเครือขายก็จะทํางานในทางกลับกนั โดยเฝาฟงระบบเครอืขาย มอง
หาและเขาจับแพ็กเก็ตที่สงมายัง MAC address ของตนเอง และเมื่อพบวาแอดเดรสถกูตอง การดระบบเครือขายจะทํา
การถอดขาวสารสวนที่เปนแอดเดรส และขาวสารที่มีความสัมพนัธกับการเดินทางของขอมลูออกจากแพ็กเก็ตขอมูลท่ีถูก
แพรกระจายออกมาบนระบบเครือขาย ดงัแสดงตามรูปที่ 1 – 27  

 

 
รูปที่ 1 – 27 การตรวจสอบแอดเดรสปลายทาง 
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 1.7.6 การนาํแพ็กเก็ตขอมูลไปใชงาน 
การดเช่ือมตอระบบเครือขายจะสงขอมลูตอไปยังบัสของเครือ่งคอมพิวเตอร เพื่อใหโปรแกรมประยุกตท่ี

รองขอขอมูลนัน้หรือโปรแกรมทีไ่ดรับการออกแบบใหนําขอมูลนั้นไปใช ในการนําไปใชโปรแกรมประยุกตจะทําการถอด 

แพ็กเก็ตขอมูล เมื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูลโดยใช CRC ทีส่วนตอทายแลว จะนําช้ินสวนของขอมลูมาประกอบกนั
เพ่ือใชงาน เชนสงไปยงัเครื่องพมิพ เปนตน 

 
รูปที่ 1 – 28 การประกอบขอมลูเพื่อใชงาน 

 

1.8 มาตรฐานระบบเครือขาย 

มาตรฐาน (Standard) เปนกฎเกณฑและขอตกลงของหนวยงานที่ทําหนาท่ีกําหนดมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับ
จากสมาชิกของหนวยงานนัน้ การกําหนดมาตรฐานสําหรับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะมีมาตรฐานไดหลายมาตรฐาน ตัวอยางของ
ระบบงานที่มีมาตรฐานจํานวนมากที่ชัดเจนที่สุดคือการสื่อสารขอมูลในระบบคอมพิวเตอรซึ่งมีกรรมวิธีในการเชื่อมตอมากมาย 
กลาวคือการเช่ือมตอลักษณะหนึ่งกม็มีาตรฐานหนึ่งควบคมุ ดังนัน้มาตรฐานสําหรับการสื่อสารขอมูลในระดบัตางๆ จึงมี
มากมายหลายรอยมาตรฐาน ในการประยกุตใชงานการสื่อสารขอมูลจึงจําเปนตองมีการศึกษามาตรฐานเหลานี้เพ่ือใหสามารถ
เลือกใชมาตรฐานไดเหมาะสมกบัลักษณะงาน 

หากพิจารณาขายงานคอมพิวเตอรขนาดเล็กท่ีประกอบดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรชนิดตางๆ ตอเช่ือมกัน  เครื่อง
คอมพิวเตอรท่ีตออยูในเครือขายแตละเครื่องเรียกวา “โฮสต (host)”  ในจาํนวนเครื่องคอมพิวเตอรทั้งหมดในขายงาน มี
เคร่ืองคอมพิวเตอรกลุมหนึง่มีโปรแกรมที่ทําหนาท่ีในการใหบริการแกเคร่ืองอ่ืนๆในเครือขาย เชนโปรแกรมที่ใหบริการแฟม
แกผูใชในระบบ เรียกวา “ไฟลเซิรฟเวอร (File Server)” โดยทํางานในเครื่องที่มีหนวยประมวลผลกลางและอุปกรณจัดเก็บ
ขอมูลที่มีสมรรถนะในการทํางานสูง ทําหนาท่ีในการเก็บแฟมขอมูลที่คอมพิวเตอรเครื่องอ่ืนๆในขายงานตองใช หรือเก็บ
แฟมขอมูลท่ีมีการใชงานรวมกันระหวางผูใชในขายงาน และเครื่องคอมพิวเตอรที่มีโปรแกรม router ในการติดตอสื่อสารกับ
เครือขายอื่นซ่ึงเรียกวา “เกตเวย (Gateway)” 
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มาตรฐานในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและนะบบเครือขายมีวิวัฒนาการอยางหลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุค
แรกของคอมพวิเตอร ผลิตภณัฑบางอยางใชมาตรฐาน de facto (เปนภาษาฝรังเศสของคําวา after the fact - หมายถงึ
ไดจากความเปนจริง) อยางแพรหลาย  เมื่อการสื่อสารเขามามสีวนเกี่ยวของ ตัวอยางของมาตรฐานในยคุแรกที่รูจักกันด ีคอื
โมเดม็ที่ผลิตโดยบริษัท Hayes Corporation เมื่อมีผูใชโมเดม็ของ Hayes เพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก ในที่สดุจึงถูก
กําหนดใหเปนมาตรฐานของการสื่อสารขอมลูดวยโมเด็ม (ในราวกลางถึงปลายยุคป 1980s) และโมเดม็ท่ีผลิตโดยบริษัทอ่ืน
ก็จะโฆษณาวาเปน Hayes-compatible อยางไรก็ตามแนวความคิดในเรื่องของมาตรฐานก็ไดรับการนําเสนอเนื้อหาเพ่ือให
พิจารณาแกไขและรับรองใหเปนมาตรฐานโดยกลุมทางธุรกิจและดานเทคนิค ในปจจุบันแนวความคิดที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
เครือขายอินเตอรเน็ตก็ประดิษฐมาจากแนวความคดิเริม่ตนนี ้ ตัวอยางเชนเครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาเว็บ เชน dynamic 

HTML (dynamic hypertext markup language) และ XML (eXtensible Markup Language) และยงัมี
คณุลักษณะเฉพาะของโปรแกรมภาษา Java ท่ีเสนอไปยงั ISO/IEC (International Electro-technical 

Commission) โดยบริษัท Sun Microsystems 

 เนื่องจากหนวยงานกําหนดมาตรฐานจะมีบทบาทที่สําคญัในการสรางสนามเด็กเลนสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
และเนื่องจากช่ือหรือตัวยอของช่ือองคกรที่กําหนดมาตรฐานจะปรากฏบอยในการอธิบายเทคโนโลยีของระบบเครือขาย ใน
สวนตอไปจะอธิบายเกี่ยวกับองคกรที่กําหนดมาตรฐานที่มีสวนเก่ียวของกับเรื่องของระบบเครือขาย เครือขายอินเตอรเน็ต 
และงานที่องคกรนัน้ๆ ทําตามลาํดับตัวอักษร 
 

1.8.1 ANSI (American National Standards Institute) 

ANSI เปนองคกรอาสาสมัครที่ไมมีผลกําไรจากการดําเนินงาน ประกอบดวยกลุมนักธุรกิจและกลุม
อุตสาหกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีกอต้ังในป 1918 และมีสํานักงานใหญอยูที่นิวยอรค ANSI ไดสนบัสนนุการทํา
ธุรกิจของอเมริกาในสภาพแวดลอมของโลก โดยการพัฒนามาตรฐานของอเมริกา (U.S. standard) และเมื่อเหมาะสมก็จะ
รับรองเปนมาตรฐานสากล ANSI ยังเปนตัวแทนของประเทศสหรัฐอเมริกาในองคกรมาตรฐานสากล (International 

Organization for Standardization – ISO) และ IEC (International Electro technical Commission) 

ANSI เปนที่รูจักสําหรับขอเสนอภาษาการเขียนโปรแกรม ซึ่งประกอบดวย ANSI C สําหรับคําสั่ง เชน
ข้ันตอนที่ถูกรวมอยูในไดรฟเวอร ANSI.SYS ท่ีจัดเตรียมวิธีการควบคุมและกําหนดคาการใชจอภาพ ใหกับผูใช
ระบบปฏิบัติการ MS-DOS และสําหรับเทคโนโลยีระบบเครอืขายอีกหลายแบบ ประกอบดวยคุณลักษณะเฉพาะของระบบ
เครือขายความเร็วสูงที่ใชเคเบิลใยแกวนําแสง SONET 

 
1.8.2 EIA (Electronics Industries Association) 

EIA เปนอีกองคกรหนึง่ที่ต้ังอยูในประทศสหรัฐอเมริกาท่ีกอต้ังข้ึนในป ค.ศ. 1924 มสีํานกังานใหญอยู
ท่ีกรุงวอชิงตัน ดี ซ ี และรับสมาชิกจากบริษัทผูผลิตอุปกรณไฟฟา EIA จะเกี่ยวของกับอุปกรณดานฮารดแวร และทําการ
พัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับโทรคมนาคม การประมวลผลขอมูล และการสื่อสารของเครื่องคอมพิวเตอร 
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ทามกลางมาตรฐานตางๆ ท่ีไดรบัการพัฒนาโดย EIA โดยใชคณุลักษณะในการเชื่อมตอผานพอรต RS-232 ท่ีกําหนดการ
เช่ือมตอ (pins สายสญัญาณ และคณุสมบัติของสัญญาณ) ในหัวตอเช่ือมท่ีใชโดยท่ัวไปในการเชื่อมตออุปกรณท่ีสง
สัญญาณขอมลูแบบอนุกรม (RS หมายถึง Recommended Standard) 

 
1.8.3 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

IEEE เปนสมาคมผูเช่ียวชาญดานเทคนิค ท่ีกอต้ังข้ึนในป 1884 และตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา 
แมวาจะมีสมาชิกจากประเทศตางๆ ทั่วโลกประมาณ 150 ประเทศ IEEE มุงจุดสนใจไปที่วัสดุทางดานไฟฟาอิเล็กทรอนิกส  
วิศวกรรมและวิทยาการคอมพิวเตอร สวนในเรื่องที่เก่ียวของกับมาตรฐานระบบเครือขายก็มีช่ือเสียงในดานการกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะที่ผลิตออกมาตั้งแตป 1980 โดยกลุมยอย 12 กลุมท่ีเรียกวา คณะกรรมการ Project 802 ซ่ึงจะอธิบาย
บางสวนของคุณลักษณะเฉพาะนี้ท่ีเก่ียวของกับ physical layer และ data link layer ใน ISO/OSI model ในบทตอๆ 
ไป กฎเกณฑการจัดต้ังระบบเครือขายตางๆ ถูกกําหนดโดยเลขทศนิยมท่ีเปนกลุมยอยของคณุลักษณะเฉพาะตามมาตรฐาน 
802 ตัวอยางที่รูจักกันดี คือมาตรฐาน 802.3 ท่ีกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบเครือขาย Ethernet มาตรฐาน 802.4 ท่ี
กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบเครือขายแบบ Bus ท่ีอาศัยการสงขอมูลแบบ Token passing และมาตรฐาน 802.5 ท่ี
กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบเครือขายแบบ Ring ท่ีอาศัยการสงขอมูลแบบ Token passing นอกจากนั้นมาตรฐาน 

802.11 ยังกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของการสื่อสารขอมูลแบบไรสาย (Wireless) อีกดวย 
 

1.8.4 IETF (Internet Engineering Task Force) 

IETF เปนกลุมของผูท่ีมคีวามสนใจในเรื่องระบบเครือขายและการเติบโตของเครือขายอนิเตอรเน็ตที่
แพรหลายอยูท่ัวโลก การเปนสมาชิกของ IETF นัน้เปดกวาง งานท่ีทําโดยองคกรนี้จะแบงเปนคณะทํางานหลายกลุมซ่ึงมุง
จุดสนใจในเรื่องตางๆ เฉพาะเรื่อง เชน การกําหนดเสนทางการสงขอมลู ความปลอดภัย การขนสงขอมลู โปรแกรมประยุกต 
(การคนหาและการสรางดรรชนใีหไดเรก็ทอร่ี การรับ/สงแฟกซ การแพรกระจายขอมูล และอื่นๆ) และเรื่องที่เก่ียวของกับ
เครือขายอินเตอรเน็ต ตัวอยางเชน คณะทํางานดาน Dynamic Host Configuration (DHCP) จะมีหนาทีใ่นการ
พัฒนาโปรโตคอลที่เก่ียวกับการกําหนดแอดเดรสและจัดการ IP Address ซึ่งเปนตัวเลขที่ระบุท่ีอยูของเคร่ืองคอมพิวเตอร
บนเครือขายอนิเตอรเน็ต ในเร่ืองของระบบเครอืขายโดยท่ัวไปและเครือขายอินเตอรเน็ต IETF เปนองคกรที่พฒันาและ
จัดทําคุณลักษณะเฉพาะที่เรียกวา RFCs (Requests for Comment) สําหรับมาตรฐาน TCP/IP 

 
1.8.5 ISO (International Organization for Standardization) 

ISO เปนองคกรที่รวบรวมองคกรมาตรฐานจากประเทศตางๆ 130 ประเทศ ถึงแมวาองคกรนี้จะถูกอางถึง
วาเปน International Standard Organization (ใชอักษรยอ ISO เชนเดียวกนั) แต International Organization 

for Standardization ก็ไดอักษรยอ ISO มาจากอักษรกรีก isos – แปลวา เทากับ (equal) ดงันัน้ในงานดานระบบ
เครอืขายคําวา ISO จึงหมายถงึความเทาเทียมกนั (equalization) หรือความเปนมาตรฐาน (standardization) 
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ISO ไมใชองคกรของรัฐและมจุีดมุงในการสงเสริมใหมมีาตรฐานสากล ซ่ึงไมเพียงแตในเรื่องที่เก่ียวของ
กับเทคโนโลยีและการสื่อสาร แตยังเกี่ยวของกับการคา การพาณิชย และการขายผลิตภณัฑตางๆ เชนฟลมถายรูป เชือก 
คอนเทนเนอรบรรจุสินคา และตะปูเกลียว และแนนอนวาในเรื่องของระบบเครือขายแลว ISO เปนองคกรที่กําหนด
มาตรฐานโครงสรางระบบเครือขายเปน 7 เลเยอร นั่นคือ ISO/OSI (International Standard Organization/Open 

System Interconnection) Reference Model ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดในบทตอๆ ไป  
 

1.8.6 ITU (International Telecommunication Union) 

ITU เปนองคกรสากลที่ต้ังอยูท่ีเมืองเจนีวา ประเทศสวิสตเซอรแลนด โดย ITU จะรับภาระเกี่ยวกับ
วัสดุท่ีเก่ียวของกับการโทรคมนาคม สรางขอเสนอแนะและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับโทรศัพทและการสื่อสารขอมูลบนระบบ
เครือขาย โดยองคกรนี้จะแบงออกเปน 3 สวน คือ Radio communication Sector, Standardization Sector และ 
Development Sector ท้ัง 3 สวนนี ้สวนที่เกี่ยวของกับหัวขอนี ้คือ Standardization Sector ซ่ึงใชตัวยอวา ITU-T 

ซ่ึงเปนหนวยงานที่เดมิเรียกวา CCITT (Comite’ Consultatif International Te’le’graphique et Te’le’phonique) 

ถึงแมวา CCITT จะเปนสวนหนึ่งของ ITU ในป 1992 และยังไมเปนสวนแยกของ ITU ก็มีขอเสนอแนะและคณุลักษณะ
เฉพาะเปนจํานวนมากที่เก่ียวของกับระบบเครือขายและการสื่อสารผานโมเดม็ ตัวอยางเชน มีขอเสนอแนะที่เรยีกวา CCITT 

V series ซ่ึงกาํหนดการออกแบบและการทํางานของโมเดม็ และ CCITT X series ซ่ึงไดรับการอุปถัมภโดย ISO ท่ี
กําหนดคณุลักษณะเฉพาะของระบบเครือขาย ISO/OSI model (X.200) และการรองรับขาวสารทาง e-mail (X.400)  

 
1.8.7 W3C (World Wide Web Consortium) 

ถึงแมวาแทบจะเปนองคกรสดุทายขององคกรมาตรฐานที่มีอยูเปนจํานวนมาก แตยังมอีงคกร W3C ท่ีมุง
จุดสนใจไปในเรือ่ง เครือขายใยพิภพ (World Wide Web) ที่กอต้ังขึ้นในป 1994 โดยต้ังอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ยุโรปและประเทศญี่ปุน มีวัตถปุระสงคในการจัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับเว็บ (Web) ใหกับผูพัฒนาและผูใชท่ีมีความสนใจ 
(ใหคดิวาขอมูลเหลานี้เปนเรื่องที่เกี่ยวกับดานเทคนคิเล็กนอย) และสงเสริมการพฒันามาตรฐานของเว็บไซต ทามกลาง
ขอเสนอแนะที่ไดรับการพิจารณาและรับรองโดย W3C เปนคุณลักษณะเฉพาะที่ไดรับการออกแบบตามมาตรฐาน markup 

และการแสดงเว็บเพจ (Web Pages) ซึ่งเปนแผนเรียงกนัของ XML, HTML และอืน่ๆ ถึงแมวาคุณลักษณะเหลานี้จะ
ไมเก่ียวของกับระบบเครือขาย (อยางนอยก็ไมไดหมายความวาตองเช่ือมตอเครื่องคอมพิวเตอรเขาดวยกันเปน LANs หรือ 

WANs) แตธุรกิจทุกขนาดก็เริ่มตองอาศัยเทคโนโลยีเครือขายอินเตอรเน็ตเพิ่มมากข้ึน ดงันั้นแมวาคุณลักษณะเฉพาะนี้จะ
มีฟงกชันในการจัดต้ังและรักษาระบบเครือขายเพียงเล็กนอยแตงานของ W3C ก็มีคณุคาในตัวเอง อนึ่งผูนําคนหนึ่งของ 
W3C คือ Tim Berners เปนบุคคลท่ีนั่งทาํงานอยางแทจริงและสราง World Wide Web ข้ึนมา 
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แบบฝกหัดทายบท 

 

1. Sneakernet คืออะไร 
2. จงอธิบายความแตกตางระหวางระบบคอมพิวเตอรแบบ Time Sharing กับ Distributed Processing 

3. มีวิธีการนําเครือ่งคอมพิวเตอรมาเช่ือมตอกันเปนระบบเครือขายเพื่อสงขอมลูระหวางกันกี่ชนดิ จงอธิบาย 

4. จงบอกขอดีของการเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer มาพอสังเขป 

5. รูปแบบของการเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Topology) มีอะไรบาง จงอธิบาย 

6. การดเช่ือมตอระบบเครือขาย (NIC) มีหนาท่ีอะไร 
7. จงเปรียบเทียบความสามารถของสายสญัญาณชนิดตางๆ ตามหัวขอในตารางดานลาง 
 

 Coaxial UTP Fiber Optic 

ราคา    

ระยะทาง    
ความผิดพลาดจากการรบกวนโดยสิ่งแวดลอม    

ความสามารถในการขยายระบบ    
ความงายในการติดตั้ง    

ความเร็วในการสงขอมูล    

Connector    
 

8. จงอธิบายหลักการทํางานของบรดิจ (Bridge) มาพอสงัเขป 

9. เมื่อใดที่จําเปนตองใชเราทเตอร (Router) ในการเช่ือมตอระบบเครือขาย 

10. ในการเช่ือมตอระบบเครือขายท่ีมีเครื่องคอมพิวเตอรต้ังอยูไกลกันเกนิกวาระยะทางที่สายสญัญาณจะรองรับได จะตอง
พิจารณาใชอุปกรณระบบเครือขายตัวใดในการเช่ือมตอ 

11. Route Table คืออะไร และมปีระโยชนตอการขนสงขอมูลอยางไร 
12. สวนประกอบของแพ็กเก็ตขอมลู (Data Packet) มีอะไรบาง จงอธิบาย 

13. CRC (Cyclical Redundancy Check) คืออะไร มีประโยชนตอการสงขอมูลอยางไร 
14. ขอมูลท่ีมกีารแลกเปลี่ยนระหวางอุปกรณตางๆ ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอรซึ่งเปนขอมูลแบบขนาน (Parallel) จะถูก

สงผานบัสภายในเครื่อง แตถาตองการสงออกไปยังคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืนจะตองสงเปนขอมลูแบบอนกุรม (Serial) 
มีวิธีในการแปลงขอมูลแบบขนานใหเปนขอมูลแบบอนุกรมไดอยางไร จงอธิบายพอสังเขป 

15. MAC Address คืออะไร และมคีวามสําคญัอยางไร 
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