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4.1 บทบาทของการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 
 

การติดตอส่ือสารขอมูลสมัยใหมนี้มีรากฐานมาจากความพยายามในการเชื่อมตอระหวาง
คอมพิวเตอรกับคอมพิวเตอร โดยอาศัยระบบสื่อสารที่มีอยูแลว เชน โทรศัพท ดังนั้นการสื่อสารขอมูล 
จึงอยูในขอบเขตที่จํากัด ตอมามีการใชคอมพิวเตอรมากขึ้น ความตองการในการติดตอระหวาง 
เครื่องคอมพิวเตอรหลายเครื่องในเวลาเดียวกัน ที่เรียก ระบบเครือขาย (Network System) ไดรับการ
พัฒนาใหดีขึ้นเปนลําดับ   

 
ในตอนเริ่มตนของยุคสื่อสารเมื่อประมาณ พ.ศ. 2513 – 2515 ความตองการใชคอมพิวเตอร

รวมกันมีมากขึ้น แตคอมพิวเตอรยังมีราคาสูงมาก เมื่อเทียบกับอุปกรณสื่อสารที่มีอยูแลวบางอยาง 
การสื่อสารดวยระบบเครือขายในระยะนั้นจึงเนนการใชคอมพิวเตอรขนาดใหญที่ศูนยคอมพิวเตอร
เปนผูใหบริการโดยผูใชสามารถติดตอผานเครื่องปลายทาง เพื่อประหยัดคาใชจายของระบบ 

 
ตอมาเมื่อถึงยุคสมัยของไมโครคอมพิวเตอร พบวาขีดความสามารถในดานความเร็วของการ

ทํางานของคอมพิวเตอรขนาดใหญ มีความเร็วมากกวาไมโครคอมพิวเตอรประมาณ 10 เทา แตราคา
แพงกวาหลายพันเทา ทําใหการใชไมโครคอมพิวเตอรแพรหลายและกระจายออกไป การสื่อสารจึง
กลายเปนระบบเครือขายที่เชื่อมโยงระหวางคอมพิวเตอรหลายๆ เครื่องแทนที่จะเปนคอมพิวเตอร
ขนาดใหญกับเครื่องปลายทางแบบกระจาย 

 
ลักษณะของเครือขายจึงเริ่มจากจุดเล็กๆ อาจจะอยูบนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเดียวกัน 

ขยายตัวใหญขึ้นเปนทั้งระบบที่ทํางานรวมกันในหองทํางานในตึก ระหวางตึก ระหวางสถาบัน 
ระหวางเมือง ระหวางประเทศ 

 

 
 

รูปที่ 1 การติดตอสื่อสารที่กระจายไปทั่วโลกในยุคสารสนเทศ 
แหลงที่มา http://203.154.140.4/ebook/files/image7/network1.jpg 
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ขอมูลในรูปของสัญญาณอิเล็กทรอนิกสที่เก็บในคอมพิวเตอรสามารถสงตอ คัดลอก จัดพิมพ 
ทําสําเนาไดงาย เมื่อเทียบกับการคัดลอกดวยมือซึ่งตองใชเวลามากและเสี่ยงตอการทําขอมูล
ผิดพลาดอีกดวย วิธีการทางดานการสื่อสารขอมูล กําลังไดรับการนํามาประยุกตใชในระบบสํานักงาน
ที่เรียกวา ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation) ระบบดังกลาวนี้มักเรียกยอกันสั้นๆ วา โอ
เอ (OA) เปนระบบที่ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมาชวยในการทํางานที่เกี่ยวกับเอกสารทั่วไป แลวสงไป
ยังหนวยงานตาง ๆ ดวยไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เพื่อโอนยายแลกเปลี่ยนขอมูลที่เก็บรวบรวมไว
ระหวางแผนกซึ่งอาจตั้งอยูภายในอาคารเดียวกันหรือไกลกันคนละเมืองก็ได โดยการสงขอมูล
ขาวสารเชนนี้ตองเกี่ยวของกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหลายประเภทที่สามารถผนวกเขาหากันเปน
ระบบเดียวได อุปกรณเหลานั้นอาจเปนโทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ หรืออุปกรณ
เครือขายซึ่งนักเรียนจะไดเรียนตอไป  

 
บทบาทที่สําคัญอีกบทบาทหนึ่ง คือการใหบริการขอมูล หลายประเทศจัดใหมีฐานขอมูลไว

บริการ เชน ฐานขอมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ฐานขอมูลงานวิจัย ฐานขอมูลทางเศรษฐกิจ ฐานขอมูล
ของสินคาเครื่องอุปโภคบริโภค ในมหาวิทยาลัยอาจมีขอมูลเกี่ยวกับหนังสือและตําราวิชาการ หาก
ผูใชตองการขอมูลใดก็สามารถติดตอมายังศูนยบริการขอมูลนั้น การติดตอจะผานเครือขาย
คอมพิวเตอร ทําใหการไดรับขอมูลเปนไปอยางรวดเร็ว 

 

ประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอร  
 

1) การจัดเกบ็ขอมูลไดงายและสื่อสารไดรวดเร็ว  
              การจัดเก็บขอมูลซึ่งอยูในรูปของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส สามารถจัดเก็บไวใน

แผนบันทึกที่มีความหนาแนนสูง แผนบันทึกแผนหนึ่งสามารถบันทึกขอมูลไดมากกวา 1 ลาน
ตัวอักษร สําหรับการสื่อสารขอมูลนั้น ถาขอมูลผานสายโทรศัพทไดดวยอัตรา 120 ตัวอักษรตอวินาที
แลว จะสงขอมูล 200 หนาไดในเวลา 40 นาที โดยที่ไมตองเสียเวลานั่งปอนขอมูลเหลานั้นซ้ําใหมอีก   

    
2) ความถูกตองของขอมูล  
              โดยปกติมีการสงขอมูลดวยสัญญาณอิเล็กทรอนิกสจากจุดหนึ่งไปยังจุดอื่นดวย

ระบบดิจิทัล วิธีการรับสงนั้นจะมีการตรวจสอบสภาพของขอมูล หากขอมูลผิดพลาดก็จะมีการรับรูและ
พยายามหาวิธีแกไขใหขอมูลที่ไดรับมีความถูกตอง โดยอาจใหทําการสงใหม หรือกรณีที่ผิดพลาดไม
มากนัก ฝายผูรับอาจใชโปรแกรมของตนแกไขขอมูลใหถูกตองได   

     
3) ความเร็วในการทํางาน  
              โดยปกติสัญญาณทางไฟฟาจะเดินทางดวยความเร็วเทาแสง ทําใหการใช

คอมพิวเตอรสงขอมูลจากซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่งหรือคนหาขอมูลจากฐานขอมูลขนาดใหญ 
สามารถทําไดรวดเร็ว ความรวดเร็วของระบบจะทําใหผูใชสะดวกสบายอยางยิ่ง เชน บริษัทสายการ
บินทุกแหงสามารถทราบขอมูลของทุกเที่ยวบินไดอยางรวดเร็ว ทําใหการจองที่นั่งของสายการบิน
สามารถทําไดทันที   
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4) ตนทุนประหยัด  
              การเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขาหากันเปนเครือขายเพื่อสงหรือสําเนาขอมูลทําให

ราคาตนทุนของการใชขอมูลประหยัดขึ้น เมื่อเทียบกับการจัดสงแบบวิธีอื่น เราสามารถสงขอมูลใหกัน
และกันผานทางสายโทรศัพทได   

  
     

4.2 การส่ือสารขอมูล 
 

เมื่อกลาวถึงการติดตอสื่อสารในอดีตอาจหมายถึงการพูดคุยกันของมนุษยซึ่งอาจเปนการ
แสดงออกดวยทาทาง การใชภาษาพูดหรือผานทางตัวอักษร  โดยเปนการสื่อสารในระยะใกลๆ ตอมา
เทคโนโลยีกาวหนาไดมีการพัฒนาการสื่อสารเขากับการใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ทําใหสามารถ
สื่อสารไดในระยะไกลขึ้นและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เชน การใชโทรเลข โทรศัพท โทรสาร เปนตน   

อุปกรณที่ใชในการสื่อสารเองก็ไดรับการพัฒนาความสามารถขึ้นมาเปนลําดับ และเขามามี
บทบาททุกวงการ ดังนั้นยุคสารสนเทศนี้การสื่อสารขอมูลจึงหมายถึง การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ซึ่งอาจอยูในรูปของตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ เสียงหรือวีดีทัศนระหวางอุปกรณสื่อสาร  โดยผานทาง
สื่อกลางในการสื่อสารซึ่งอาจเปนสื่อกลางประเภทที่มีสายหรือไรสายก็ได   

องคประกอบหลักของระบบสื่อสารขอมูลมีอยู 5 อยาง ไดแก  ผูสง(sender)  ผูรับ
(receiver)  ขาวสาร(message)  สื่อกลาง(media)  และโพรโทคอล(protocol) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ือกลาง 

ผูรับ ผูสง 

ขาวสาร 

โพรโทคอล โพรโทคอล 

รูปที่ 2 องคประกอบของการสื่อสารขอมูล 
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4.2.1 วิธีการถายโอนขอมูล 
การถายโอนขอมูล คือการสงสัญญาณออกจากเครื่องและรบัสัญญาณเขาไปใน

เครื่อง  สามารถจําแนกได 2 แบบคือ 
1) การถายโอนขอมูลแบบขนาน   

การถายโอนขอมูลแบบขนาน คือการสง
ขอมูลครั้งละหลายๆ บิตพรอมกันไปจากอุปกรณ
สงไปยังอุปกรณรับ  ตัวกลางระหวางสองเครื่องจึง
ตองมีชองทางใหขอมูลเดินทางหลายๆ ชองทาง  
โดยมากจะเปนสายนําสัญญาณหลายๆ เสน โดย
จํานวนสายสงจะตองเทากับจํานวนบิตที่ตองการสง
แตละครั้ง  วิธีนี้นิยมใชกับการสงขอมูลระยะทางใกล  
และปกติความยาวของสายไมควรยาวมากเกินไป 
เพราะอาจทําใหเกิดปญหาสัญญาณสูญหายไปกับ
ความตานทานของสาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) การถายโอนขอมูลแบบอนุกรม   

การถายโอนขอมูลแบบอนุกรม  เปนการสงขอมูลครั้งละ 1 บิต ไปบน
สัญญาณจนครบจํานวนขอมูลที่มีอยู สามารถนําไปใชกับสื่อนําขอมูลที่มีเพียง 1 ชองสญัญาณได สื่อ
นําขอมูลที่มี 1 ชองสัญญาณนี้จะมีราคาถูกกวาสื่อนําขอมูลที่มีหลายชองสัญญาณ และเนื่องจากการ
สื่อสารแบบอนกุรมมีการสงขอมูลไดครั้งละ 1 บิตเทานั้น การสงขอมูลประเภทนี้จึงชากวาการสง
ขอมูลครั้งละหลายบติ 

 
 

 

รูปที่ 3   สาย IDE เปนสายที่ใชในการถายโอนขอมูลภายใน
เครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งเปนการถายโอนขอมลูแบบขนาน 

รูปที่ 4   การถายโอนขอมูลแบบขนาน 

รูปที่ 5 การถายโอนขอมูลแบบอนุกรม 
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การติดตอแบบแบบอนุกรมแบงตามรูปแบบการรับ-สงได 3 แบบคือ 
1) ส่ือสารทางเดียว (simplex)  

การสื่อสารทางเดียว (simplex) เปนการติดตอทางเดียว  เมื่ออุปกรณหนึ่งสงขอมูล
อุปกรณอีกชุดจะตองเปนฝายรับขอมูลเสมอ ตัวอยางการใชงานเชน  ในระบบสนามบิน  คอมพิวเตอร
แมจะทําหนาที่ติดตามเวลาขึ้นและลงของเครื่องบิน และสงผลไปใหมอนิเตอรที่วางอยูหลาย ๆ จุดให
ผูโดยสารไดทราบขาวสาร  คอมพิวเตอรแมทําหนาที่เปนผูสงขอมูล  มอนิเตอรตาง ๆ ทําหนาที่เปน
ผูรับขอมูล  ไมมีการเปลี่ยนทิศทางของขอมูลเปนการสงขอมูลแบบทางเดียว  หรือการสงขอมูลไปยัง
เครื่องพิมพ  หรือการกระจายเสียงของสถานีวิทยุ เปนตน 

 

รูปที่ 6  การสือ่สารทางเดียว 
 

2) ส่ือสารสองทางครึ่งอัตรา (half duplex) 
การสื่อสารสองทางครึ่ง (half duplex)  เปนการติดตอกึ่งสองทางมีการเปลี่ยน

เสนทางในการสงขอมูลได  แตคนละเวลากลาวคือ ขอมูลจะไหลไปในทิศทางเดียว ณ เวลาใด 
ๆ  ตัวอยางการใชงานเชน   การติดตอระหวาง เทอรมินัลกับคอมพิวเตอรแม  ผูใชที่เทอรมินัลเคาะ
แปนเพื่อสอบถามขอมูลไปยังคอมพิวเตอรแม  ตองใชเวลาชั่วขณะคอมพิวเตอรแมจึงจะสงขาวสาร
กลับมาที่เทอรมินัลนั้น  ไมวาจะเปนเทอรมินัลหรือคอมพิวเตอรแม  เมื่ออุปกรณใดอุปกรณหนึ่งเปนผู
สงขอมูล  อุปกรณที่เหลือก็จะเปนผูรับขอมูลในเวลาขณะนั้น  

 

 
 

รูปที่ 7 การสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา 
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3) ส่ือสารสองทางเต็มอัตรา (full duplex) 
การสื่อสารสองทางเต็มอัตรา (full duplex)  เปนการติดตอสองทาง  คือเปนผูรับ

ขอมูลและผูสงขอมูลในเวลาเดียวกันได ตัวอยางการใชงานเชน   การติดตอระหวางเทอรมินัลกับ
คอมพิวเตอรแม บางชนิดที่ไมตองใชเวลารอสามารถโตตอบไดทันที  หรือการพูดคุยทาง
โทรศัพท  เปนตน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8  การสือ่สารสองทางเต็มอัตรา 
 
 
4.3 ส่ือกลางในการสื่อสารขอมูล 

 

ตัวกลางหรือสายเชื่อมโยง เปนสวนที่ทําใหเกิด
การเชื่อมตอระหวางอุปกรณตางๆ เขาดวยกัน และอุปกรณ
นี้ยอมใหขาวสารขอมูลเดินทางผานจากผูสงไปสูผูรับ  
สื่อกลางที่ใชในการส่ือสารขอมูลมีอยูหลายประเภท แตละ
ประเภทมีความแตกตางกันในดานของปริมาณขอมูลที่
ส่ือกลางนั้นๆ  สามารถนําผานไปได ในเวลาขณะใด
ขณะหนึ่งซึ่งขึ้นอยูกับแบนดวิดท (Bandwidth) ของสื่อ
ประเภทนั้นๆ  ลักษณะของตัวกลางตางๆ มีดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบนดวิดท (Bandwidth)  
คือแถบความถี่ของชองสญัญาณ ซึ่ง
หากมีชองสัญญาณขนาดใหญ ก็จะ
สงผลใหภายในหนวยเวลาจะสามารถ
เคลื่อนยายปริมาณขอมูลไดจํานวน
มากขึ้น 
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4.3.1 ส่ือกลางประเภทมีสาย 
1) สายคูบิดเกลียว (Twisted pair Cable) 

สายคูบิดเกลียว ประกอบดวยสายทองแดง  2 เสน  แตละเสนมีฉนวนหุมพันกัน
เปนเกลียวสามารถลดการรบกวนจากสนามแมเหล็กไฟฟาได  แตไมสามารถปองกันการสูญเสีย

พลังงานจากการแผรังสีความรอน   ในขณะที่มีสัญญาณสงผานสายสายคูบิดเกลียว   1 คู  จะแทน
การสื่อสารได  1 ชองทางสื่อสาร  (Channel)  ในการใชงานจริง  เชนสายโทรศัพทจะเปนสายรวมที่
ประกอบดวยสายคูบิดเกลียว อยูภายในเปนรอย ๆ คู  สายคูบิดเกลียว   1 คู  จะมีขนาด

ประมาณ  0.016-0.036 นิ้ว  
 
 

 

 

 

 

 
 

  สายคูบิดเกลียว สามารถใชไดทั้งการสงสัญญาณขอมูลแบบอนาล็อกและแบบ
ดิจิตอล  เนื่องจากสายคูบิดเกลียว จะมีการสูญเสียสัญญาณขณะสงสัญญาณจึงจําเปนตองมี  "เครื่อง
ขยาย" (Amplifier) สัญญาณ  สําหรับการสงสัญญาณขอมูลแบบอนาล็อก ในระยะทางไกล ๆ หรือทุก 

5-6 กม.  สวนการสงสัญญาณขอมูลแบบดิจิตอลตองมี  "เครื่องทบทวน" (Repeater)  สัญญาณทุก 

ๆ ระยะ 2-3 กม. เพราะวาแตละคูของสายคูบิดเกลียว จะแทนการทํางาน  1 ชองทาง  สายประเภทนี้
มีดวยกัน 2 ชนิดคือ 

 ก)  สายคูบิดเกลียวชนิดหุมฉนวน (Shielded Twisted Pair : STP)  เปน
สายคูบิดเกลียวที่หุมดวยลวดถัดชั้นนอกที่หนาอีกชั้นดังรูปที่ 10  เพื่อปองกันการรบกวนของคลื่น
แมเหล็กไฟฟา 

 ข)  สายคูบิดเกลียวชนิดไมหุมฉนวน (Unshielded Twisted Pair : UTP) 
เปนสายคูบิดเกลียวมีฉนวนชั้นนอกที่บางอีกชั้นดังรูปที่ 11  ทําใหสะดวกในการโคงงอ แตสามารถ
ปองกันการรบกวนของคลื่นแมเหล็กไฟฟาไดนอยกวาชนิดแรก  แตก็มีราคาต่ํา  จึงนิยมใชในการ
เชื่อมตออุปกรณในเครือขาย  ตัวอยางสายคูบิดเกลียวชนิดนี้ เชน สายโทรศัพทที่ใชอยูตามบาน 

 

รูปที่ 9   สายคูบิดเกลียว 
ที่มา www.worldofcables.com 

 แนวคิด : 
การนําสายมาถักเปนเกลียวมีเหตุผลสําคัญ 
คือ ชวยลดการแทรกแซงจากสัญญาณ
รบกวน 
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ตารางที่ 1  แสดงคุณลักษณะของสาย UTP ในแตละชนิด 
ชนิด
สาย 
UTP 

การนําไปใช ลักษณะ
สัญญาณ 

แบนดวิดท 
(Bandwidth) 

อัตราการสง
ขอมูล 

(Data Rate) 

ระยะทาง
สูงสุด 

ขอดี ขอเสีย 

CAT 1 สายโทรศัพท Analog/Digital Very low < 100 Kbps 3 - 4 ไมล ราคาถูกมากและงาย
ตอการติดต้ัง 

ความปลอดภัย
และสัญญาณ
รบกวน 

CAT 2 T-1, ISDN Digital < 2 MHz 2 Mbps 3 - 4 ไมล เชนเดียวกับ CAT 1 ความปลอดภัย
และสัญญาณ
รบกวน 

CAT 3 LANs Digital 16 MHz 10 Mbps 100 เมตร เชนเดียวกับ CAT 1 
แตมีสัญญาณรบกวน
นอยกวา 

ความปลอดภัย
และสัญญาณ
รบกวน 

CAT 4 LANs Digital 20 MHz 20 Mbps 100 เมตร เชนเดียวกับ CAT 1 
แตมีสัญญาณรบกวน
นอยกวา 

ความปลอดภัย
และสัญญาณ
รบกวน 

CAT 5 LANs Digital 100 MHz 100 Mbps 100 เมตร เชนเดียวกับ CAT 1 
แตมีสัญญาณรบกวน
นอยกวา 

ความปลอดภัย
และสัญญาณ
รบกวน 

CAT 5e LANs Digital 100 MHz 100 Mbps 
1000 Mbps 

(4 pair) 

100 เมตร เปนสายที่มี
คุณภาพสูงกวา CAT 
5 

ความปลอดภัย
และสัญญาณ
รบกวน 

CAT 6 LANs Digital 200 MHz 1000 Mbps 100 เมตร อยูในชวงของการราง
มาตรฐาน 

ความปลอดภัย
และสัญญาณ
รบกวน 

CAT 7 LANs Digital 600 MHz 10 Gbps 100 เมตร อยูในชวงของการราง
มาตรฐาน 

ความปลอดภัย
และสัญญาณ
รบกวน 

รูปที่ 10  สายคูบิดเกลียวชนิดหุมฉนวน รูปที่ 11 สายคูบิดเกลียวชนิดไมหุมฉนวน 
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 หัวเชื่อมตอ (Modular Plugs)  สายคูบิดเกลียวจะใชหัวเชื่อมตอแบบ RJ-45 

ซึ่งจะมีลักษณะคลายกับหัวเชื่อมตอแบบ RJ-11ที่เปนหัวที่ใชกับสายโทรศัพททั่ว ๆ ไป ขอแตกตาง

ระหวางหัวเชื่อมตอสองประเภทนี้คือ หัว RJ-45 จะมีขนาดใหญกวาเล็กนอยและไมสามารถเสียบเขา

กับปลั๊กโทรศัพทได และหัว RJ-45 จะเชื่อมสายคูบิดเกลียว 4 คู ในขณะที่หัว RJ-11 ใชไดกับสาย

เพียง 2 คูเทานั้น ดังรูปที่ 12 จะแสดงสาย UTP และหัวเชื่อมตอแบบ RJ-45 

 

 

 

 

    

ตารางที่ 2 เปรยีบเทียบขอดีและขอเสียของสายคูบิดเกลียว 
ขอดี ขอเสีย 

1. ราคาถูก 
2. งายตอการนําไปใชงาน 

1. ความเร็วในการสงขอมูลตํ่าเมื่อเทียบกับสื่อประเภทอื่น 
2. ใชไดในระยะทางสั้นๆ 
3. ในกรณีเปนสายแบบไมมีชีลดปองกันสัญญาณรบกวน จะไวตอ

สัญญาณสัญญาณรบกวน (Noise) ภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12  หัวเชื่อมตอ RJ-45 สําหรับสายรุน CAT 5e  
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การเขาหัว RJ-45 สําหรับสายคูบิดเกลียว  การเขาสาย Through เชนจาก hub 
ไปยัง computer หรือจาก router  ไปยัง hub ใหเชื่อมตอแบบ EIA/TIA 568B ทั้งสองขาง 
และการเขาสายแบบ Cross เชนจาก hub ไปยัง hub  จาก computer ไปยัง computer  จาก router 
ไปยัง computer ใหเขาสายโดยขางหนึ่งเปนแบบ EIA/TIA 568B และอีกขางเปน EIA/TIA 568A  ดัง
ตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 3 การเขาหัว RJ-45 แบบ EIA/TIA 568A 

RJ-45 CABLE (CAT 5) 

Pin Symbol Pair No. Color 
1 TD+ Pair 3 ขาว (คูของเขียว) 

2 TD- Pair 3 เขียว 

3 RX+ Pair 2 ขาว (คูของสม) 

4 Not Assigned Pair 1 ฟา 

5 Not Assigned Pair 1 ขาว (คูของฟา) 

6 RX- Pair 2 สม 

7 Not Assigned Pair 4 ขาว (คูของน้ําตาล) 

8 Not Assigned Pair 4 น้ําตาล 

 
 
ตารางที่ 4 การเขาหัว RJ-45 แบบ EIA/TIA 568B 

RJ-45 CABLE (CAT 5) 

Pin Symbol Pair No. Color 

1 TD+ Pair 2 ขาว (คูของสม) 

2 TD- Pair 2 สม 

3 RX+ Pair 3 ขาว (คูของเขียว) 

4 Not Assigned Pair 1 ฟา 

5 Not Assigned Pair 1 ขาว (คูของฟา) 

6 RX- Pair 3 เขียว 

7 Not Assigned Pair 4 ขาว (คูของน้ําตาล) 

8 Not Assigned Pair 4 น้ําตาล 
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2) สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) 

สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) สวนใหญจะเรียกสั้น ๆ วาสายโคแอก 

(Coax) จะมีตัวนําไฟฟาอยูสองสวน คําวา โคแอก มีความหมายวา "มีแกนรวมกัน" ซึ่งชื่อก็บอก
ความหมายวาตัวนําทั้งสองตัวมีแกนรวมกันนั่นเอง โครงสรางของสายโคแอกประกอบดวยสาย
ทองแดงเปนแกนกลาง แลวหอหุมดวยวัสดุที่เปนฉนวน ชั้นตอมาจะเปนตัวนําไฟฟาอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะ
เปนแผนโลหะบาง ๆ หรืออาจจะเปนใยโลหะที่ถักเปยปุมอีกชั้นหนึ่ง สุดทายก็หุมดวยฉนวนและวัสดุ
ปองกันสายสัญญาณ  ลวดทองแดงที่ถักเปนเปยนี้เปนสวนหนึ่งที่ทําใหสายแบบนี้มีชวงความถี่
สัญญาณไฟฟาสามารถผานไดสูงมากและนิยมใชเปนชองสื่อสารสัญญาณแอนะล็อกเชื่อมโยงผานใต
ทะเลและใตดิน 

           

 
 
 
 
    

 รูปที่ 13  สายโคแอกเชียล 
   
   สายโคแอกเชียลแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  

1. สายโคแอกเชียลแบบบาง (Thin Coaxial cable)   

- ขนาด  ∅ 0.64 cm.  
- ขนาดเล็ก มีความยืดหยุนสูง   
- นําสัญญาณไดไกลประมาณ 186 m.  
- ใชเชื่อมตอกับ Computer โดยใชมาตรฐาน Ethernet     

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ฉนวนหุมดานนอก 
ตัวนําทําดวย

ฉนวนหุมดานใน 

รูปที่ 16 สายโคแอกเชียลแบบบาง รูปที่ 15 หัวตอสายโคแอกเชียล รูปที่ 14  ขอตอ BNT-T  
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2. สายโคแอกเชียลแบบหนา (Thick Coaxial cable)  

- ขนาด ∅ 1.27 cm.  
- ขนาดใหญและแข็งแรงกวา  
- สงขอมูลไดไกล 500 m.  
- Network ระยะแรก ใชเปน Backbone แตปจจุบันใช Fiber 

cable  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สายโคแอกเชียลสามารถถายทอดสัญญาณได 2 แบบ คือ 
1. บรอดแบนด (Broadband Transmission)  

- แบงสายสัญญาณออกเปนชองสัญญาณ
ขนาดเล็กจํานวนมาก ใชในการสง
สัญญาณ โดยจะมีชองสัญญาณกันชน 
(Guard Band) ปองกันการรบกวนกัน 

- แตละชองสัญญาณสามารถรบั-สงขอมูล
ไดพรอมกัน 

- สัญญาณ Analog  
- ใชในการสงสัญญาณโทรทัศนไดหลาย

รอยชอง 
- ตัวอยาง Cable TV  

2. เบสแบนด (Baseband Transmission)  

- มีเพียงชองสัญญาณเดียว 
- มีความกวางของชองสัญญาณมาก 
- การสงสัญญาณเปนแบบ Half-

duplex  
- ใชในระบบ LAN สงสัญญาณแบบ 

Digital  
- อุปกรณมีความซับซอนนอยกวา

แบบแรก 
 

 
 

 มาตรฐาน Ethernet 

• ใช Topology แบบ BUS  
• Bandwidth 10 Mbps 
• เชื่อมตอ Computer ตอๆ กัน โดยใชหัวตอสาย  

ขอตอ BNT  Terminator ปดปลายสาย  โดยไมตองใช Hub  

รูปที่ 17 สายโคแอกเชียลแบบหนา 
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ตารางที่ 5  แสดงคุณลักษณะของสายโคแอกเชียลในแตละชนิด 
ชนิดของสาย ลักษณะสาย / การนําไปใชงาน 

RG-8 สายโคแอกเชียลแบบหนา (Thick Ethernet) 
RG-58 สายโคแอกเชียลแบบบาง (Thin Ethernet) 
RG-62 นิยมใชบนเครอืขายทองถิ่นทีเ่รียกวา ARCNet 
RG-59 เปนสายที่ใชกับเครื่องโทรทัศน 

 
ตารางที่ 6 เปรยีบเทียบขอดีและขอเสียของสายโคแอกเชียล 

ขอดี ขอเสีย 

1. เชื่อมตอไดในระยะทางไกล (500 เมตร) 
2. ลดสัญญาณรบกวนจากภายนอกไดดี 
3. ปองกันการสะทอนกลับ (Echo) ไดด ี

1. ราคาแพง 
2. สายมีขนาดใหญ 
3. ติดต้ัง Connector ยาก 

 
 

3) เสนใยนําแสง (Fiber Optic Cable) 
เสนใยนําแสง (Fiber Optic Cable)  มีแกนกลางของสายซึ่งประกอบดวยเสนใย

แกวหรือพลาสติกขนาดเล็กหลายๆ เสนอยูรวมกัน เสนใยแตละเสนมีขนาดเล็กเทาเสนผมและภายใน
กลวง  และเสนใยเหลานั้นไดรับการหอหุมดวยเสนใยอีกชนิดหนึ่งกอนจะหุมชั้นนอกสุดดวยฉนวน  
การสงขอมูลผานทางสื่อกลางชนิดนี้จะแตกตางจากชนิดอื่นๆ ซึ่งใชสัญญาณไฟฟาในการสง  แตการ
ทํางานของสื่อกลางชนิดนี้จะใชเลเซอรว่ิงผานชองกลวงของเสนใยแตละเสนและอาศัยหลักการหักเห
ของแสงโดยใชใยแกวชั้นนอกเปนกระจกสะทอนแสง  การใหแสงเคลื่อนที่ไปในทอแกวสามารถสง
ขอมูลดวยอักตราความหนาแนนของสัญญาณขอมูลสูงมาก และไมมีการกอกวนของคลื่น
แมเหล็กไฟฟา  และเนื่องจากความสามารถในการสงขอมูลทั้งตัวอักษร เสียง ภาพ หรือวีดีทัศนไดใน
เวลาเดียวกัน  อีกทั้งมีความปลอดภัยในการสงสูง   
                

 
 

รูปที่ 18  สายเสนใยนําแสง 
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ตารางที่ 7 เปรยีบเทียบขอดีและขอเสียของสายเสนใยนําแสง 
ขอดี ขอเสีย 

1. สงขอมูลปริมาณมากดวยความเร็วสูง 
(Bandwidth มาก) 

2. สงไดระยะทางไกล สัญญาณออนกําลังยาก 
3. ไมมีการรบกวนจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา มี

ขอผิดพลาดนอย  
4. มีความปลอดภัยสูง  
5. ขนาดเล็ก น้ําหนักเบา 
6. มีความทนทาน สามารถติดต้ังในที่ที่มี

อุณหภูมิสูงหรอืตํ่ามากได 
7. คาใชจายจะถูกกวาสายทองแดง ถาใชงาน

ในระยะทางไกล 

1. เสนใยแกวมีความเปราะบาง แตกหัก
งาย 

2. การเดินสายจําเปนตองระมัดระวังอยา
ใหมีความโคงงอมาก 

3. คาใชจายสูง เมื่อเทียบกับสายทั่วไป 
4. การติดต้ังจําเปนตองพึ่งพาผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.2 ส่ือกลางประเภทไรสาย 
สําหรับการสื่อสารแบบไรสาย การรับสงขอมูลโดยทั่วไปจะผานอากาศ  ซึ่งภายในอากาศ

นั้นจะมีพลังงานคลื่นแมเหล็กไฟฟาแพรกระจายอยูทั่วไป โดยจะตองมีอุปกรณที่ไวคอยจดัการกับ
คลื่นแมเหล็กไฟฟาเหลานั้น  ซึ่งโดยปกติจะมีอยู 2 ชนิดคอื 

1. แบบ Directional 
เปนแบบกําหนดทิศทางของสัญญาณ ดวยการโฟกัสคลื่นนั้นๆ ซึ่ง

จําเปนตองทําการรับสงดวยความระมัดระวัง  โดยจะตองอยูในระนาบเดียวกัน เชน การสื่อสารดวย
คลื่นไมโครเวฟ  อุปกรณรับสงจําเปนตองสื่อสารกันอยูในระดับสายตา  

2. แบบ Omnidirectional 
เปนแบบกระจายสัญญาณรอบทิศทาง  ซึ่งสัญญาณที่สงออกไปนั้นจะ

กระจายหรือแพรไปทั่วทิศทางในอากาศ ทําใหสามารถรับสงสัญญาณเหลานี้ไดดวยการต้ังเสาอากาศ 
เชน วิทยุกระจายเสียง หรือการแพรภาพสัญญาณโทรทัศน  

 ขอสังเกต : 
สัญญาณไฟฟาที่สงผานตามสายลวดทองแดง  มักจะเกิดปญหาในเรื่องของความตานทางบน
ตัวนํา  ทําใหเกิดอัตราลดทอนของขอมูลสูงในกรณีสงสัญญาณไปในระยะทางไกลๆ  ดังนั้น
จําเปนตองมีอุปกรณทวนสัญญาณเพื่อยืดระยะทางสงตอออกไปไดอีก  ในขณะที่สัญญาณแสงที่
สงผานบนตัวนําเสนใยแกวนําแสงของสายเสนใยนําแสงนั้น  จะไมมีความตานทานใดๆ จึงทําให
สายเสนใยนําแสงสามารถสงขอมูลในระยะทางไกลๆ ไดดี 
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สําหรับชวงความถี่อื่นๆ เชน ชวงความถี่ของแสงอินฟราเรดและคลื่น
ความถี่สั้น เหมาะกับการนําไปใชเพื่อการสื่อสารบนพื้นที่ที่จํากัดหรือการสื่อสารระยะใกลๆ เชน 
ภายในหอง หรือสํานักงาน โดยปกติแสงอินฟราเรดมักนํามาใชกับเครื่องวิทยุหรือโทรทัศนที่สามารถ
ควบคุมดวยรีโมตคอนโทรล และรวมถึงการนําไปประยุกตใชกับเครือขายทองถิ่นแบบไรสาย ซึ่ง
สามารถเชื่อมตอไดทั้งแบบจุดตอจุด หรือแบบหลายจุด   

 
คลื่นวิทยุ (Radio Frequency : RF) 

การสื่อสารดวยคลื่นวิทยุนั้น จะมีคลื่นความถี่ที่แตกตางกันตามคลื่นของชนิดนั้นๆ 
เชน VLF, VHF, UHF, SHF และ EHF เปนตน ซึ่งชวงความถี่อยูที่ 104 ถึง 109 Hz  โดยคลื่นในชวง
ดังกลาวสามารถนําไปใชสําหรับการสงขาวสาร และการสื่อสารไรสายได  โดยมีการเริ่มตนใชงานกับ
คลื่นวิทยุ AM (Amplitude Modulation) และคลื่นวิทยุ FM (Frequency Modulation)  

การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นวิทยุ จะกระทําโดยการสงคลื่นไปยังอากาศเพื่อเขาไปยัง
เครื่องรับวิทยุ โดยการใชเทคนิคการกล้ําสัญญาณหรือเรียกวาการมอดูเลต  ดวยการรวมกับคลื่นเสียง
ที่เปนคลื่นไฟฟาความถี่เสียงรวมกัน  ทําใหการสื่อสารดวยวิทยุกระจายเสียงนั้นไมจําเปนตองใชสาย  
อีกทั้งยังสามารถสงคลื่นไดในระยะทางที่ไกลออกไปไดตามประเภทของคลื่นนั้นๆ รวมถึงเทคนิค
วิธีการผสมคลื่นก็จะใชเทคนิคที่แตกตางกัน  ดังนั้นเครื่องรับวิทยุที่ใชงานก็จําเปนตองปรับใหตรงกับ
คลื่นที่สงมาดวย 

 
อินฟราเรด (Infrared) 

แสงอินฟราเรดเปนคลื่นความถี่สั้นที่มักนําไปใชกับรีโมตคอนโทรลของวิทยุหรือ
โทรทัศน เปนแสงที่มีทิศทางในระดับสายตา ซึ่งไมสามารถทะลุผานวัตถุทึบแสงได 

แสงอินฟราเรดมักมีการนํามาใชงานบนคอมพิวเตอรโน็ตบุค คอมพิวเตอรมือถือ 
อุปกรณรอบขางตางๆ เชน เครื่องพิมพ เครื่องแฟกซ และรวมถึงกลองดิจิตอล  อัตราความเร็วปกติ
ในการรับสงขอมูลอยูระหวาง 4 - 16 Mbps และปจจุบันมีการบรรจุชองสื่อสารอินฟราเรด (Infrared 
Data Association : IrDA) เพื่อเตรียมไวสําหรับการใชงานส่ือสารแบบไรสายดวยอินฟราเรด เชน 
เมาส  คียบอรด หรือเครื่องพิมพ  แตอยางไรก็ตามในปจจุบันการสื่อสารไรสายบนระยะหางสั้นๆ นี้ 
กําลังถูกเทคโนโลยีอยางบลูธูท(Bluetooth) เขามาแทนที่ 

 
บลูธูท (Bluetooth) 

บลูธูทไดนํามาพัฒนาเพื่อใชสําหรับการสื่อสารแบบไรสายบนระยะทางสั้นๆ ต้ังแต 
10 เซนติเมตร ถึง 10 เมตร มีความแตกตางเมื่อเทียบกับการสื่อสารดวยแสงอินฟราเรดตรงที่
สามารถสื่อสารทะลุสิ่งกีดขวางหรือกําแพงได  อีกทั้งยังเปนการสื่อสารแบบไรสายดวยการแผคลื่น
ออกเปนวงรัศมีรอบทิศทางดวยคลื่นความถี่สูง  สําหรับความเร็วในการถายโอนขอมูลอยูที่ 722 Kbps  
เมื่อมีการเชื่อมตอโดยตรงหรือแบบจุดตอจุด ในขณะที่การเชื่อมตอแบบหลายจุด ก็จะทําใหความเร็ว
ลดลงเหลือประมาณ 57.6 Kbps  ในปจจุบันบลูธูทมักนําไปใชงานกับอุปกรณสื่อสารตางๆ เชน 
เครื่องพีดีเอ  คอมพิวเตอรโน็ตบุค เครื่องพิมพ รวมทั้งโทรศัพทเคลื่อนที่ 
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ไมโครเวฟ (Microwave) 
การสงสัญญาณขอมูลไมโครเวฟมักใชกันในกรณีที่การติดต้ังสายเคเบิลทําไดไม

สะดวก เชน ในเขตเมืองใหญ ๆ หรือในเขตที่ปาเขา  แตละสถานีไมโครเวฟจะติดต้ังจานสง-รับ
สัญญาณขอมูล  ซึ่งมีเสนผาศูนยกลางประมาณ  10 ฟุต  สัญญาณไมโครเวฟเปนคลื่นยานความถี่สูง    
(2-10 จิกะเฮิรตซ)  เพื่อปองกันการแทรกหรือรบกวนจากสัญญาณอื่น ๆ  แตสัญญาณอาจจะออนลง  
หรือหักเหไดในที่มีอากาศรอนจัด  พายุหรือฝน  ดังนั้นการติดต้ังจาน สง-รับสัญญาณจึงตองใหหัน
หนาของจานตรงกัน  และหอยิ่งสูงยิ่งสงสัญญาณไดไกล  
          ปจจุบันมีการใชการสงสัญญาณขอมูลทางไมโครเวฟกันอยางแพรหลาย  สําหรับ
การสื่อสารขอมูลในระยะทางไกล ๆ หรือระหวางอาคาร  โดยเฉพาะในกรณีที่ไมสะดวกที่จะใชสาย
เสนใยนําแสง  หรือการสื่อสารดาวเทียม  อีกทั้งไมโครเวฟยังมีราคาถูกกวา  และติดต้ังไดงายกวา  
และสามารถสงขอมูลไดคราวละมาก ๆ ดวย  อยางไรก็ตามปจจัยสําคัญที่ทําใหสื่อกลางไมโครเวฟ
เปนที่นิยม  คือราคาที่ถูกกวา 
 

 
 
 

 
ดาวเทียม (Satellite) 

การสื่อสารดวยดาวเทียม  (Satellite Transmission) หรอืสถานีไมโครเวฟลอยฟา
นั่นเอง  ซึ่งทําหนาที่ขยายและทบทวนสัญญาณขอมูล  รับและสงสัญญาณขอมูลกับสถานีดาวเทียมที่
อยูบนพื้นโลก  สถานีดาวเทียมภาคพื้นจะทําการสงสัญญาณขอมูล ไปยังดาวเทียมซึ่งจะหมุนไปตาม
การหมุนของโลกซึ่งมีตําแหนงคงที่เมื่อเทียมกับตําแหนงบนพื้นโลก  ดาวเทียมจะถูกสงขึ้นไปใหลอย
อยูสูงจากพื้นโลกประมาณ  23,300  กม.  เครื่องทบทวนสัญญาณของดาวเทียม (Transponder)  จะ
รับสัญญาณขอมูลจากสถานีภาคพื้นซึ่งมีกาํลงัออนลงมากแลวมาขยาย   จากนั้นจะทําการทบทวน
สัญญาณ และตรวจสอบตําแหนงของสถานีปลายทาง  แลวจึงสงสญัญาณขอมูลไปดวยความถี่อีก
ความถี่หนึ่งลงไปยังสถานีปลายทาง  การสงสัญญาณขอมลูขึ้นไปยังดาวเทียมเรียกวา  "สัญญาณอัป

รูปที่ 19 การเชื่อมตอแบบไมโครเวฟ 
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ลิงก" (Up-link) และการสงสัญญาณขอมูลกลับลงมายังพื้นโลกเรียกวา "สัญญาณดาวน-ลิงก (Down-
link)  
               ลักษณะของการรับสงสัญญาณขอมูลอาจจะเปนแบบจุดตอจุด (Point-to-Point)  
หรือแบบแพรสัญญาณ (Broadcast)  สถานีดาวเทียม  1 ดวง สามารถมีเครื่องทบทวนสัญญาณ
ดาวเทียมไดถึง  25 เครื่อง   และสามารถครอบคลุมพื้นที่การสงสัญญาณไดถึง  1 ใน 3  ของ
พื้นผิวโลก  ดังนั้นถาจะสงสัญญาณขอมูลใหไดรอบโลกสามารถทําไดโดยการสงสัญญาณผานสถานี
ดาวเทียมเพียง  3  ดวงเทานั้น 

 
 

รูปที่ 20 การเชื่อมตอแบบดาวเทียม 
 

ระหวางสถานีดาวเทียม  2  ดวง  ที่ใชความถี่ของสัญญาณเทากันถาอยูใกลกัน
เกินไปอาจจะทําใหเกิดการรบกวนสัญญาณซึ่งกันและกนัได  เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนหรอืชนกนัของ
สัญญาณดาวเทียม จึงไดมีการกําหนดมาตรฐานระยะหางของสถานีดาวเทียม และยานความถี่ เชน 
ระยะหางกัน  4 องศา  (วัดมุมเทียงกับจุดศูนยกลางของโลก)  ใหใชยานความถี่ของสญัญาณ  4/6 จิ
กะเฮิรตซ  หรอืยาน C แบนดโดยมีแบนดวิดทของสัญญาณอัป-ลิงกเทากับ  5.925-6.425 จิกะเฮิรตซ  
และมีแบนดวิดทของสัญญาณดาวน-ลิงกเทากับ  3.7-4.2 จิกะเฮิรตซ  
             การสงสัญญาณขอมูลทางดาวเทียมสามารถถูกรบกวนจากสัญญาณภาคพื้นอื่น ๆ 
ได  อีกทั้งยังมีเวลาประวิง (Delay Time) ในการสงสัญญาณเนื่องจากระยะทางขึ้น-ลง ของสัญญาณ 
และที่สําคัญคือ มีราคาสูงในการลงทุนทําใหคาบริการสูงตามขึ้นมาเชนกัน 
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4.4 เครือขายคอมพิวเตอร 
เครือขายคอมพิวเตอร คือ  การนําเครื่องคอมพิวเตอรหลายๆ เครื่องมาตอเชื่อมโยงใหมีการ

สื่อสารขอมูลระหวางกัน  เพื่อใหเพิ่มขีดความสามารถของระบบใหสูงขึ้น เพิ่มการใชงานดานตาง ๆ 
และลดตนทุนระบบโดยรวมลง มีการแบงใชงานอุปกรณและขอมูลตาง ๆ ตลอดจนสามารถทํางาน
รวมกันได  

สิ่งสําคัญที่ทําใหระบบขอมูลมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น คือ การโอนยายขอมูลระหวางกัน 
และการเชื่อมตอหรือการสื่อสาร การโอนยายขอมูลหมายถึงการนําขอมูลมาแบงกันใชงาน หรือการ
นําขอมูลไปใชประมวลผลในลักษณะแบงกันใชทรัพยากร เชน แบงกันใชซีพียู แบงกันใชฮารดดิสก 
แบงกันใชโปรแกรม และแบงกันใชอุปกรณอื่น ๆ ที่มีราคาแพงหรือไมสามารถจัดหาใหทุกคนได การ
เชื่อมตอคอมพิวเตอรเปนเครือขายจึงเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานใหกวางขวางและมากขึ้น
จากเดิม การเชื่อมตอในความหมายของระบบเครือขายทองถิ่น ไมไดจํากัดอยูที่การเชื่อมตอระหวาง
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร แตยังรวมไปถึงการเชื่อมตออุปกรณรอบขาง เทคโนโลยีที่กาวหนาทําให
การทํางานเฉพาะมีขอบเขตกวางขวางยิ่งขึ้น มีการใชเครื่องบริการแฟมขอมูลเปนที่เก็บรวบรวม
แฟมขอมูลตางๆ มีการทําฐานขอมูลกลาง มีหนวยจัดการระบบสื่อสารหนวยบริการใชเครื่องพิมพ 
หนวยบริการการใชซีดี หนวยบริการปลายทาง และอุปกรณประกอบสําหรับตอเขาในระบบเครือขาย
เพื่อจะทํางานเฉพาะเจาะจงอยางใดอยางหนึ่ง  

 
ชนิดของเครอืขายคอมพิวเตอร    สามารถจําแนกตามระยะทางของการเชื่อมตอระหวาง

อุปกรณการสื่อสารไดเปน 3 ประเภทดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 ในความเปนจริงประเภทเครือขายทั้งสามจะนํามาใชงานบนวัตถุประสงคที่แตกตาง

กัน  โดยจุดสําคัญอยูที่ลักษณะการใชงานและระยะทางในการเชื่อมตอ  เชน หากตองการเชื่อมตอ
เครือขายเพื่อใชงานภายในอาคาร หรือสํานักงาน เครือขายทองถิ่นก็ถือเปนทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 
โดยตารางที่ 8 จะแสดงถึงขนาดและระยะทางของเครือขายชนิดตางๆ  

 
 
 
 
 
 
 

Network 

Local area network 
(LAN) 

Metropolitan area 
network (MAN) 

Wide area network 
(WAN) 
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ตารางที่ 8 เปรยีบเทียบระยะทางและขนาดพื้นที่กับชนิดเครือขายที่ใชงาน 
ระยะทาง ขนาดพื้นที ่ ชนิดเครือขาย 

1 m ภายในหอง Personal Area Network 
10 m ภายในหอง/ระหวางหอง 

Local area Network 
(LAN) 

100 m ตึก 
1 km หนวยงาน 
10 km เมือง Metropolitan area 

network (MAN) 
100 km ประเทศ Wide area network 

(WAN) 1000 km ทวีป 
10000 km ทั่วโลก Internet 

 
1. Local area network (LAN)  หรือเครือขายคอมพิวเตอรแบบทองถิ่น ระยะ

ทางการเชื่อมตอประมาณไมเกิน 10 กิโลเมตร มีความเร็วในการแลกเปลี่ยนขอมูลสูง ประมาณ 10-
1000 Mbps สื่อที่ใชมักจะเปนสื่อแบบสายสัญญาณ สวนใหญจะใชในองคกร สํานักงาน เชน 
เครือขายภายในมหาวิทยาลัยหรือเครือขาย ภายในบริษัท  นอกจากนี้เครือขายแบบทองถิ่นยัง
สามารถแบงออกเปน 2 ชนิดคือ 

1.1 Peer to Peer  เปนเครือขายขนาดเล็กที่มีการเชื่อมตอ
คอมพิวเตอรดวยกันไมเกิน 10 เครื่อง ซึ่งอาจเรียกวาเวิรกกรุป(Workgroup) โดยคอมพิวเตอรใน
เครือขายดังกลาวจะไมมีเครื่องใดเฉพาะที่ทําหนาที่เปนศูนยบริการขอมูล(Server) ซึ่งทุกๆ เครื่องใน
เครือขายจะมีความเสมอภาคกันหมด โดยแตละเครื่องบนเครือขายจะเปนไดทั้งเครื่องลูกขายและ
เครื่องบริการ  ซึ่งขึ้นอยูกับวาเครื่องนั้นถูกรองขอใชทรัพยากรหรือตองการใชทรัพยากรจากเครื่องอื่น  
เปาหมายของเครือขายประเภทนี้คือตองการใหคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอสามารถใชทรัพยากรรวมกันได
เปนสําคัญและใชตนทุนตํ่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 21  เครือขายแบบ Peer to Peer 
ที่มา www.networking.glencoe.com 

 

  
คอมพิวเตอร A รองขอ
ไฟลจากคอมพิวเตอร D 

  
คอมพิวเตอร D สงไฟล
ใหคอมพิวเตอร A 

  
คอมพิวเตอร A รับไฟล
จากคอมพิวเตอร D 



 21

 
1.2 Client/Server  เปนเครือขายที่มีคอมพิวเตอรหนึ่งหรือหลาย

เครื่องที่ทําหนาที่เปนเครื่องศูนยบริการขอมูล(Server)  ซึ่งบางครั้งอาจเรียกวาโฮสตคอมพิวเตอร
(Host Computer)  โดยเครื่องเซริฟเวอรนี้จะทําหนาที่ในการควบคุมการเขาถึงอุปกรณฮารดแวรและ
ซอฟตแวรบนเครือขาย และเปนศูนยกลางของขอมูลในเครือขายสวนเครื่องไคลเอนตนั้นก็คือเครื่อง
ลูกขายที่จะตองล็อกอินเขาสูเครือขายกอน  จึงสามารถใชบริการทรัพยากรตางๆ บนเครือขายได  
โดยยูสเซอรแตละคนที่ล็อกอินเขาสูระบบนั้นจะมีสิทธิการใชงานที่แตกตางกันตามที่ผูจัดการเครือขาย
(Admin)  เปนผูกําหนดสิทธิการใชงานให  เครือขายประเภทนี้จะมีระบบการปองกันความปลอดภัยที่
ดีกวาแบบ Peer to Peer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบการเชื่อมตอเครือขายแบบ Peer to Peer และ Client/Server 
 Peer to Peer Client/Server 

ประเภทของผูใช บานหรือสํานักงานขนาดเล็ก โรงเรียน โรงพยาบาล บริษัทขนาด
ใหญ 

ขนาดขององคกร จํากัดจํานวนของเครื่องลูกขาย 
(Workstation) 

เครื่องลูกขาย (Workstation) มจีํานวน
มาก 

ผูดูแลระบบ ผูใชงานประจําเครื่องลูกขายเปน
ผูดูแล 

มีผูดูแลระบบเปนผูดูแลทั้งหมด 

ระบบความปลอดภัย ผูใชงานประจําเครื่องลูกขายตองเปน
ผูดูแลรักษาความปลอดภัยดวย
ตนเอง 

ผูดูแลระบบจากสวนกลางเปนผูแล
รักษาความปลอดภัยของระบบให 

ความหนาแนนของ
เครือขาย 

มีการจํากัดจํานวนการใชทรัพยากร
รวมกันของผูใชงาน 

ผูใชงานสามารถเขาใชทรัพยากร
รวมกันไดมากกวาแบบ Peer to Peer 

ราคา ราคาไมแพงเมื่อเทียบกับแบบ 
Client/Server 

ราคาสูงกวาเมื่อเทียบกับแบบ Peer to 
Peer 

รูปที่ 22  เครือขายแบบ Client/Server 
ที่มา www.networking.glencoe.com 

 

  
เครื่องลูก B รองขอไฟล
จากเซริฟเวอร 

  
เซริฟเวอรสงไฟลใหเครื่องลูก B 

  
เครื่องลูก B รับไฟลจากเซริฟเวอร 
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2. Metropolitan area network (MAN)  เปนเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญ 
ซึ่งอาจครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบลหรือทั้งอําเภอ เครือขายคอมพิวเตอรชนิดนี้เกิดจาก การเชื่อมตอของ
เครือขายคอมพิวเตอรแบบทองถิ่นหลายๆ เครือขายเขาดวยกัน 

 
3. Wide area network (WAN)  เปนเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญมาก 

ภายในเครือขายประกอบไปดวย เครือขายแบบ LAN และ MAN พื้นที่ของเครือขายแบบ WAN 
สามารถครอบคลุมไดทั้งประเทศ หรือทั่วโลก เครือขายอินเตอรเน็ตที่ใหบริการครอบคลุมทั่วโลกก็
เปนเครือขายแบบ WAN เครือขายหนึ่งเชนกัน 
 
 
4.5 โพรโทคอล (Protocol) 

โพรโทคอล  คือ ขอกําหนดหรือขอตกลงที่ใชควบคุมการสื่อสารขอมูลในเครือขาย ไมวาจะ
เปนการสื่อสารขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอรหรือระหวางคอมพิวเตอรกับอุปกรณอื่นๆ เครื่อง
คอมพิวเตอรหรืออุปกรณเครือขายที่ใชโพรโทคอลชนิดเดียวกันเทานั้นจึงจะสามารถติดตอและสง
ขอมูลระหวางกันได  โพรโทคอลมีลักษณะเชนเดียวกับภาษาที่ใชในการส่ือสารของมนุษยที่ตองใช
ภาษาเดียวกันจึงจะสามารถสื่อสารกันไดเขาใจ 

ในป ค.ศ. 1977 องคกร ISO (international Organization for Standard) ไดจัดต้ัง
คณะกรรมการขึ้นกลุมหนึ่ง เพื่อทําการศึกษาจัดรูปแบบมาตรฐาน และพัฒนาสถาปตยกรรมเครือขาย 
และใน ป ค.ศ. 1983 องคกร ISO ก็ไดออกประกาศรูปแบบของสถาปตยกรรมเครือขายมาตรฐานใน
ชื่อของ "รูปแบบ OSI " (Open System Interconnection Model) เพื่อใชเปนรูปแบบมาตรฐานใน
การเชื่อมตอระบบ คอมพิวเตอร อักษร "O" หรือ "Open" ก็ หมายถึง การที่คอมพิวเตอรหรือระบบ
คอมพิวเตอรหนึ่งสามารถ "เปด" กวางใหคอมพิวเตอรหรือระบบคอมพิวเตอรอื่นที่ใชมาตรฐาน OSI 
เหมือนกันสามารถติดตอไปมาหา สูระหวางกันได จุดมุงหมายของการกําหนดการแบงโครงสรางของ
สถาปตยกรรมเครือขายออกเปนเลเยอร ๆ และกําหนดหนาที่การทํางานในแตละเลเยอร  รวมถึง
กําหนดรูปแบบการอินเตอรเฟซระหวางเลเยอรดวย  

การสื่อสารขอมูลดวยคอมพิวเตอรจะประกอบดวยฝายผูสงและผูรับ  และจะเริ่มดวยฝายผูสง
ตองการสงขอมูลโดยผานชั้นมาตรฐาน 7 ชั้น เรียงลําดับดังนี้ 

1. ชั้นกายภาพ (physical layer) เปนชั้นที่เกี่ยวของกับการสงกระแส
บิต(Bit Stream)  บนตัวกลางสื่อสารซึ่งเกี่ยวของกับคุณสมบัติทางกล(Mechanical) และทาง
อิเล็กทรอนิกส(Electronics) ในการอินเตอรเฟซและตัวกลางที่ใชสงขอมูล รวมถึงการกําหนดหนาที่
และขั้นตอนการทํางานของอุปกรณที่จะตองอินเตอรเฟซเพื่อการปฏิบัติงานเมื่อเกิดการสงขอมูล 

2. ชั้นเชื่อมโยงขอมูล (data link layer) เปนชั้นที่ทําหนาที่การสง
ขอมูลในลักษณะ Node-to-Node ซึ่งจะกําหนดกฎเกณฑสําหรับการเขาถึงและการใชงานบนชั้น
กายภาพ  ดวยการจะจัดการกับขอมูลอยางไรใหอยูในรูปแบบของเฟรม เพื่อจะจัดสงเฟรมนี้อยางไร
บนเครือขาย  โดยตองมีความวางใจไดถึงการนําพาขอมูลจากลําดับชั้นกายภาพที่ปราศจาก
ขอผิดพลาดใดๆ เพื่อบริการใหกับลําดับชั้นที่สูงขึ้นไป  
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3. ชั้นเครือขาย (network layer) 
ทําหนาที่ควบคุมการสงผานขอมูลระหวางตนทางและปลายทาง
โดยผานจุดตางๆ บนเครือขายใหเปนไปตามเสนทางที่กําหนด 
รวบรวมและแยกแยะขอมูลเพื่อหาเสนทางในการสงขอมูลที่
เหมาะสม 

4. ชั้นขนสง (transport layer)  
เปนชั้นที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงขอมูลในลักษณะ End-to-
End ดวยการสรางความนาเชื่อถือถึงการรับประกันการบริการ
รับสงขอมูล วาขอมูลที่สงไปนั้นถึงผู รับแนนอน หากเกิด
ขอผิดพลาดระหวางการสง ก็จะมีการสงใหม   

5. ชั้นสวนงาน (session layer)  ทําหนาที่สรางการติดตอระหวาง
เครื่องตนทางและปลายทาง ตลอดจนดูแลการสงขอมูลระหวางเครื่องทั้งสองใหถูกตองและมี
ประสิทธิภาพโดยกําหนดขอบเขตการรับ-สง  คือกําหนดจุดผูรับและผูสงโดยจะเพิ่มเติมรูปแบบการ
รับ-สง ขอมูลวาเปนแบบขอมูลชุดเดียว หรือหลายชุดพรอมๆ กัน เชน โมดูล(module)  ของการ
นําเสนอผานเว็บ  หากการสื่อสารภายในชั้นนี้เกิดลมเหลว ทําใหขอมูลเสียหาย ก็อาจจําเปนตอง
เริ่มตนการทํางานของชั้นนี้ใหม  

6. ชั้นการนําเสนอขอมูล (presentation layer)  จะแปลงขอมูลที่สงมา
ใหอยูในรูปแบบที่โปรแกรมของเครื่องผูรับเขาใจ รวมท้ังการจัดรูปแบบและนําเสนอขอมูลโดยกําหนด
รูปแบบภาษา  ชนิด และวิธีการเขาถึงขอมูลของเครื่องผูสงใหเครื่องผูรับเขาใจ เชน การนําเสนอผาน
เว็บ การเขารหัสและถอดรหัสขอมูล 

7. ชั้นการประยุกต (application layer) เปนลําดับชั้นซึ่งอนุญาตใหยูส
เซอรที่ใชงานซอฟตแวรแอปพลิเคชันตางๆ สามารถเขาถึงเครือขายโดยจะเตรียมการเพื่อการ
อินเตอรเฟซระหวางยูสเซอรกับคอมพิวเตอร  และสนับสนุนการบริการตางๆ เชน การสงจดหมาย
อิเล็กทรอนิกสหรืออีเมล การรีโมตระยะไกลเพื่อเขาถึงขอมูลหรือถายโอนขอมูล การแชรฐานขอมูล 
และบริการอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 23  โมเดลการสื่อสารขอมูลตามมาตรฐานของ OSI 
ที่มา www.networking.glencoe.com 

 

 IP Address คือหมายเลข
ประจําตัวของเครื่องคอมพิวเตอร
(Logical Address) ที่ใชสําหรับการ
ส่ือสารบนเครื อข าย โดย เฉพาะ
เ ค รื อ ข า ย อิ น เ ท อ ร เ น็ ต  เ ช น 
10.50.1.234 

 MAC Address คือหมายเลข
ป ร ะ จํ า ตั ว บ น ก า ร ด เ ค รื อ ข า ย
(Physical Address) เชน 00-14-22-
F8-A2-16  
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4.6  รูปรางเครือขาย (Network Topology) 
 

คอมพิวเตอรหรืออุปกรณรับ-สงขอมูลที่ประกอบกันเปนเครือขาย มีการเชื่อมโยงถึงกันใน
รูปแบบตางๆ ตามความเหมาะสม  เทคโนโลยีการออกแบบเชื่อมโยงนี้เรียกวา รูปรางเครือขาย
(Network Topology)  โทโปโลยีคือลักษณะทางกายภาพ (ภายนอก) ของเครือขาย ซึ่งก็หมายถึง
ลักษณะของการเชื่อมโยง สายสื่อสารเขากับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ภายในเครือขายเขา
ดวยกันนั่นเอง โทโปโลยีของเครือขายแตละแบบมีความเหมาะสมในการใชงานแตกตางกัน จึงมีความ
จําเปนที่เราจะตองทําการศึกษาลักษณะคุณ สมบัติ ขอดีและขอเสียของโทโปโลยีแตละแบบ เพื่อ
นําไปใชในการออกแบบพิจารณาเครือขายใหเหมาะสมกับการใชงาน  

 
ปญหาของการเชื่อมตอคอมพิวเตอร หรืออุปกรณของสถานีปลายทางหลายๆ สถานีคือ

จํานวนสายที่ใชเชื่อมโยงระหวางสถานีเพิ่มมากขึ้น  และระบบการสลับสายเพื่อโยงขอมูลถึงกันในการ
สื่อสารระหวางสถานี ถามีการเพิ่มสถานีมากขึ้นคาใชจายในการเดินสายก็มากตามไปดวย  และ
ในขณะที่สถานีหนึ่งสื่อสารกับสถานีหนึ่งก็จะถือครองการใชสายเชื่อมโยงระหวางสถานีนั้น  ทําใหการ
ใชสายเชื่อมโยงไมเต็มประสิทธิภาพ   

 
รูปรางเครือขายมีหลายรูปแบบ  แตละรูปแบบจะมีลักษณะการเชื่อมตอแตกตางกัน  โดยบาง

รูปแบบมีการเชื่อมตอแบบจุดตอจุด(point-to-point)  และบางรปูแบบมีลักษณะการเชื่อมตอ
แบบหลายจุด(multipoint)   

 
การเชื่อมตอแบบจุดตอจุด(point-to-point)  เปนการเชื่อมตอระหวางเครื่องคอมพวิเตอร

หรืออุปกรณสื่อสารสองเครื่อง  โดยใชสื่อกลางหรือชองทางในการสื่อสารชองทางเดียวเปนการจอง
สายในการสงขอมูลระหวางกันโดยไมมีการใชงานสื่อกลางนั้นรวมกับอุปกรณชิ้นอืน่ๆ    การเชื่อมตอ
ลักษณะนี้เปนการเชื่อมตอที่ทําใหสิ้นเปลืองชองทางการสื่อสาร  

  
การเชื่อมตอแบบหลายจุด(multipoint) เปนการใชงานชองทางการสื่อสารเต็ม

ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการเชื่อมตอลักษณะนี้จะใชชองทางการสื่อสารหนึ่งชองทางเชื่อมตอเขากับ
เครื่องคอมพิวเตอรหรอือุปกรณสื่อสารหลายชิ้น  โดยมีจุดเชื่อมแยกออกมาจากสายหลัก   ดังตอไปนี ้

1) โทโปโลยีแบบ BUS  ในระบบเครือขาย โทโปโลยแีบบ BUS นับวาเปนโทโปโลยีทีไ่ดรับ
ความนิยมใชกันมากในอดีต คือการนําอุปกรณทุกชิ้นในเครือขายเชื่อมตอกับสายสื่อสารหลักที่
เรียกวา "บัส" (BUS)    เมื่อโหนดหนึ่งตองการจะสงขอมูลไปยังอีกโหนดหนึ่งภายในเครือขาย ขอมลู
จากโหนดผูสงจะถูกสงเขาสูสายบัสในรูปแบบของแพ็กเกจ ซึ่งแตละแพ็กเกจจะประกอบดวยตําแหนง
ของผูสงและผูรับ และขอมูล การสื่อสารภายในบัสจะเปนแบบ 2 ทิศทางแยกไปยังปลายทั้ง 2 ดาน
ของบัส  โดยตรงปลายทั้ง 2 ดานของบัสจะมีเทอรมิเนเตอร(Terminator) ทําหนาที่ดูดกลืนสัญญาณ 
เพื่อปองกันไมใหสัญญาณขอมูลนั้นสะทอนกลับเขามายังบัส  อีกทั้งเปนการปองกันการชนของ
สัญญาณขอมูลอื่นที่เดินทางอยูใน BUS สัญญาณขอมูลจากโหนดผูสงเมื่อ เขาสูบัสจะไหลผานยัง
ปลายทั้ง 2 ขางของบัส แตละโหนดที่เชื่อมตอเขากับบัสจะคอยตรวจดูวาตําแหนงปลายทางที่มากับ
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แพ็กเกจขอมูลนั้นตรงกับตําแหนงของตนหรอืไม ถาใชก็จะรับขอมูลนัน้เขามาสูโหนดตน แตถาไมใชก็
จะปลอยใหสัญญาณขอมูลผานไป  จะเห็นไดวาทุก ๆ โหนดภายในเครือขายแบบ BUS นั้นสามารถ
รับรูสัญญาณขอมูลได แตจะมีเพียงโหนดปลายทางเพียงโหนดเดียวเทานั้นที่จะรับขอมูลนั้นไปได  
การควบคุมการสื่อสารภายในเครือขายแบบ BUS มี 2 แบบคือแบบ 

 ควบคุมดวยศูนยกลาง (Centralized)  ซึง่จะมีโหนดหนึง่ที่ทาํหนาที่เปนศูนยกลาง
ควบคุมการ สื่อสารภายในเครือขายซึ่งสวนใหญจะ เปนไฟลเซิรฟเวอร  

 ควบคุมแบบกระจาย (Distributed) ทุก ๆ โหนดภายในเครือขายจะมีสิทธิในการ
ควบคุมการสื่อสารแทนที่จะเปนศูนยกลางควบคุมเพียงโหนดเดียว ซึ่งโดยทั่วไปคู
โหนดที่กําลังทาํการสื่อสารสง-รับขอมูลกันอยูจะเปนผูควบคุมการสื่อสารในเวลานั้น  

 

 
 

 
 
 

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบขอดแีละขอเสียของโทโปโลยีแบบ BUS 
ขอดี ขอเสีย 

1. เปนโครงสรางที่ไมซับซอน และติดต้ังงาย 
2. งายตอการเพิ่มจํานวนโหนด โดยสามารถ

เชื่อมตอเขากับสายแกนหลักไดทันที 
3. ประหยัดสายสงขอมูล เนื่องจากใชสายแกน

หลักเพียงเสนเดียว 

1. หากสายเคเบิลที่เปนสายแกนหลักขาด 
จะสงผลให เครือขายตองหยุดชะงัก
ในทันที 

2. กรณีระบบเกิดขอผิดพลาดใดๆ จะหา
ขอผิดพลาดไดยาก 

3. ระหว างโหนดแตละโหนดจะตองมี
ระยะหางตามขอกําหนด 

 
 
 
 
 

รูปที่ 24  โทโปโลยีแบบ BUS 

สายแกนหลัก การเชื่อมตอกับสายแกนหลัก 
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 2) โทโปโลยีแบบ RING  เหตุที่เรียกการสื่อสารแบบนี้วาเปนแบบ RING เพราะขาวสารที่
สงผานไปในเครือขายจะไหลวนอยูในเครือขายไปในทิศทางเดียวเหมือนวงแหวน หรือ RING นั่นเอง 
โดยไมมีจุดปลายหรือเทอรมิเนเตอรแบบ BUS ในแตละโหนดจะมีรีพีตเตอรประจําโหนด 1 เครื่อง ซึ่ง
จะทําหนาที่เพิ่มเติมขาวสารที่จําเปนตอการสื่อสาร ในสวนหัวของแพ็กเกจ ขอมูลสําหรับการสงขอมูล
ออกจากโหนด และมีหนาที่รับแพ็กเกจขอมูลที่ไหลผานมา จากสายสื่อสารเพื่อตรวจสอบวาเปนขอมูล
ที่สงมาใหโหนดตนหรือไม ถาใชก็จะคัดลอกขอมูลทั้งหมดนั้นสงตอไป ใหกับโหนดของตน แตถา
ไมใชก็จะปลอยขอมูลนั้นไปยังรีพีตเตอรของโหนดถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบขอดแีละขอเสียของโทโปโลยีแบบ RING 

ขอดี ขอเสีย 

1. แตละโหนดในวงแหวนมีโอกาสที่จะสงขอมูล
ไดเทาเทียมกัน 

2. ประหยัดสายสัญญาณ โดยจะใชสายสัญญาณ
เทากับจํานวนโหนดที่เชื่อมตอ 

3. งายตอการติดต้ังและการเพิ่ม/ลบจํานวนโหนด 

1. หากวงแหวนเกิดขาดหรือเสียหาย จะ
สงผลตอระบบทั้งหมด 

2. ยากตอการตรวจสอบ ในกรณีที่มีโหนด
ใดโหนดหนึ่งเกิดขัดของ เนื่องจากตอง
ตรวจสอบทีละจุดว า เกิดขอขัดของ
อยางไร 

 
 
 3) โทโปโลยีแบบ STAR จากการเชื่อมโยงติดตอสื่อสารที่มีลักษณะคลายกับรูปดาว 
(STAR) หลายแฉกโดยมีศูนยกลางของดาว หรือฮับเปนจุดผานการติดตอกันระหวางทุกโหนดใน
เครือขาย ศูนยกลางจึงมีหนาที่เปนศูนยควบคุมเสนทางการสื่อสารทั้งหมดทั้งภายใน และภายนอก
เครือขาย นอกจากนี้ศูนยกลางยังทําหนาที่เปนศูนยกลางขอมูลอีกดวย  โดยเชื่อมตอเขากับไฟล
เซิรฟเวอรอีกที  

รูปที่ 25  โทโปโลยีแบบ RING 
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                  การสื่อสารภายในเครือขายแบบ STAR จะเปนแบบ 2 ทิศทางโดยอนุญาตใหมีเพียง
โหนดเดียวเทานั้นที่สามารถสงขอมูลเขาสูเครือขายในเวลาเดียวกัน เพื่อปองกันการชนกันของ
สัญญาณขอมูล (แตในอุปกรณรุนใหมสามารถทําการสลับการทํางานและยอมใหทํางานไดพรอมกัน
คือ Switch HUB)  โทโปโลยีแบบ STAR เปนที่นิยมใชกันมากที่สุดในปจจุบันเพราะติดต้ังงายและ
ดูแลรักษางาย หากมีโหนดใดเกิดความเสียหายก็ตรวจสอบไดงาย และศูนยกลางสามารถตัดโหนด
นั้นออกจากการสื่อสารในเครือขายได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
ตารางที่ 12 เปรียบเทียบขอดแีละขอเสียของโทโปโลยีแบบ STAR 

ขอดี ขอเสีย 

1. มีความคงทนสูง คือหากสายเคเบิลของบาง
โหนดเกิดขาดก็จะไมสงผลกระทบตอระบบ
โดยรวม โดยโหนดอื่นๆ ก็ยังสามารถใชงาน
ไดตามปกติ 

2. เนื่องจากมีจุดศูนยกลางอยูที่ฮับ ดังนั้นการ
จัดการและการบริการจะงายและสะดวก 

1. ใชสายเคเบิลมากเทากับจํานวนเครื่องที่
เชื่อมตอ ซึ่งหมายถึงคาใชจายที่สูงขึ้น
ดวย แตก็ใชสายเคเบิลมากกวาแบบ 
BUS กับแบบ RING 

2. การเพิ่ ม โหนดใดๆ  จะตองมีพอรต
เพียงพอตอการเชื่อมโหนดใหม และ
จะตองโยงสายจากพอรตของฮับมายัง
สถานที่ที่ต้ังเครื่อง 

3. เนื่องจากมีจุดศูนยกลางอยูที่ฮับ หากฮับ
เกิดขอขัดของหรือเสียหายใชงานไมได 
คอมพิวเตอรตางๆ ที่เชื่อมตอเขากับฮับ
ดังกลาวก็จะใชงานไมไดทั้งหมด 

 
 
 

รูปที่ 26  โทโปโลยีแบบ STAR 



 28

4.7 อุปกรณเครือขาย 
1. การดเครือขาย (Network Interface Card)    

การดเครือขาย หรือการดแลน หรืออีเธอรเน็ตการด  ทําหนาที่ในการเชื่อม
คอมพิวเตอรที่ใชงานอยูนั้นเขากับระบบเครือขายได เชน ในระบบแลน เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่อง
ในเครือขายจะตองมีการดเครือขายที่เชื่อมโยงดวยสายเคเบิลจึงสามารถทําใหเครื่องติดตอกับ
เครือขายได สวนในกรณีเปนระบบแลนไรสาย ก็จะตองใชการดแลนแบบไรสาย (Wireless 
PCI/PCMCIA Card) รวมกับอุปกรณที่เรียกวาแอกเซสพอยต (Wireless Access Point) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. ฮับ (Hub)  
ฮับ  คืออุปกรณที่รวมสัญญาณที่มาจากอุปกรณรับสงหลายๆ สถานีเขาดวยกัน 

ฮับเปรียบเสมือนเปนบัสที่รวมอยูที่จุดเดียวกัน  ฮับที่ใชงานอยูภายใตมาตรฐานการรับสงแบบอีเทอร
เน็ต หรือ IEEE802.3 ขอมูลที่รับสงผานฮับจากเครื่องหนึ่งจะกระจายไปยังทุกสถานีที่ติดตอยูบนฮับ
นั้น  ดังนั้นทุกสถานีจะรับสัญญาณขอมูลที่กระจายมาไดทั้งหมด  แตจะเลือกคัดลอกเฉพาะขอมูลที่สง
มาถึงตนเทานั้น  การตรวจสอบขอมูลจึงตองดูที่แอดเดรส(address) ที่กํากับมาในกลุมของขอมูลหรือ
แพ็กเก็ต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 27  การดแลน 
ที่มา http://i.expansys.com/i/b/b112043.jpg 

รูปที่ 28 การดแลนแบบไรสาย 
สําหรับ PC 

ที่มา http://wl2007.blogspot.com/ 

รูปที่ 29 การดแลนแบบไรสาย 
สําหรับ Notebook 

ที่มา http://img.alibaba.com/ 

รูปที่ 30 ฮับ 
ที่มา www.techfresh.net/.../belkin-network-usb-hub.jpg (ภาพทางซาย) 
ที่มา www.overstock.com/.../2660342/product.html (ภาพทางขวา) 
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3. สวิตช (Switch)  
สวิตซ   คืออุปกรณรวมสัญญาณที่มาจากอุปกรณรับส งหลายสถานี

เชนเดียวกับฮับ  แตมีขอแตกตางจากฮับ คือ การรับสงขอมูลจากสถานีหรืออุปกรณตัวหนึ่ง  จะไม
กระจายไปยังทุกสถานีเหมือนฮับ  ทั้งนี้เพราะสวิตชจะรับกลุมขอมูลหรือแพ็กเก็ตมาตรวจสอบกอน  
แลวดูวาแอดเดรสของสถานีหลายทางไปที่ใด  สวิตชจะลดปญหาการชนกันของขอมูลเพราะไมตอง
กระจายขอมูลไปทุกสถานี  และยังมีขอดีในเรื่องการปองกันการดักจับขอมูลที่กระจายไปในเครือขาย 

 
 
 
 
 
 

 
4. เกตเวย (Gateway)    

เกตเวยเปนอุปกรณหนึ่งที่ทําใหระบบเครอืขายที่มีความแตกตางกันทั้งในดาน
ของสถาปตยกรรม หรือมาตรฐานอืน่ๆ ใหสามารถเชื่อมโยงเครือขายรวมกันได เชน สถาปตยกรรม
ของเครือ่งระดบัเมนเฟรมยอมมีความแตกตางกับสถาปตยกรรมเครื่องพซีี แตถามีอปุกรณเกตเวย
แลวจะทําใหเครื่องทั้งสองสามารถมีประตูที่ทําใหทั้งสองระบบเชื่อมโยงกนัได 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 31 สวิตซ 
ที่มา http://www.ldrtech.com/  (ภาพทางซาย) 

ที่มา http://www.mrgadget.com.au/  (ภาพทางขวา) 
 

รูปที่ 32 เกตเวย 
ที่มา http://www.geocities.com/ohhonet/gateway.jpg 
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5. บริดจ (Bridge)   
   บริดจ เปนอุปกรณที่ เหมาะกับเครือขายหลายๆ กลุมที่ เชื่อมตอกัน 

เนื่องจากสามารถแบงเครือขายที่เชื่อมตอกันหลายๆ เซกเมนตแยกออกจากกันได ทําใหขอมูลในแต
ละเซกเมนตไมตองว่ิงไปทั่วทั้งเครือขาย กลาวคือบริดจสามารถอานเฟรมขอมูลที่สงมาไดวามาจาก
เครื่องในเซกเมนตใด จากนั้นจะทําการสงขอมูลไปยังเครื่องซึ่งอาจอยูในเซกเมนตเดียวกันหรือตาง
เซกเมนตก็ได  ซึ่งความสามารถดังกลาวทําใหชวยลดปญหาความคับคั่งของขอมูลในระบบได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. รีพีตเตอร (Repeater) 
   รีพีตเตอร  เปนอุปกรณทวนสัญญาณเพื่อใหสามารถสงขอมูลถึงกันได
ระยะไกลขึ้น คือ รีพีตเตอรจะปรับปรุงสัญญาณที่ออนตัวใหกลับมาเปนรูปแบบเดิม เพื่อให
สัญญาณสามารถสงตอไปไดอีก เชน การเชื่อมตอเครือขายแลนหลายๆ เซกเมนต ซึ่งความยาว
ของแตละเซกเมนตนั้นจะมีระยะทางที่จํากัด ดังนั้นอุปกรณอยางรีพีตเตอรก็จะชวยแกปญหา
เหลานี้ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 33 บริดจ 
ที่มา http://www.xs-drive.com/pics/webupdatebridge120_big.jpg 

 
 

รูปที่ 34 รีพีตเตอร 
ที่มา http://img.alibaba.com/ 
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7. โมเด็ม (Modem) 
โมเด็มเปนอุปกรณที่ทําหนาที่แปลงสัญญาณคอมพิวเตอรใหสามารถเชื่อม

คอมพิวเตอรที่อยูระยะไกลเขาหากันไดดวยการผานสายโทรศัพท  โดยโมเด็มจะทําหนาที่แปลง
สัญญาณ ซึ่งแบงออกเปนทั้งภาคสงและภาครับ โดยภาคสงจะทําการแปลงสัญญาณคอมพิวเตอรให
เปนสัญญาณโทรศัพท (Digital to Analog) ในขณะที่ภาครับนั้นจะทําการแปลงสัญญาณโทรศัพท
กลับมาเปนสัญญาณคอมพิวเตอร (Analog to Digital) ดังนั้นในการเชื่อมตอเครือขายระยะไกลๆ เชน 
อินเทอรเน็ต จึงจําเปนตองใชโมเด็ม โดยโมเด็มมีทั้งแบบภายใน(Internal Modem) ที่มีลักษณะเปน
การด  โมเด็มภายนอก(External Modem)  ที่มีลักษณะเปนกลองแยกออกตางหาก และรวมถึงโมเด็ม
ที่เปน PCMCIA ที่มักใชกับเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 

 
   
 
 
 
 

 
 

8. เราเตอร (Router)  
ในการเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอรจะตองมีการเชื่อมโยงหลายๆ เครือขาย 

หรืออุปกรณหลายอยางเขาดวยกัน ดังนั้นจึงมีเสนทางการเขาออกของขอมูลไดหลายเสนทาง และแต
ละเสนทางอาจใชเทคโนโลยีเครือขายที่ตางกัน อุปกรณจัดเสนทางจะทําหนาที่หาเสนทางที่เหมาะสม
เพื่อใหการสงขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   การที่อุปกรณจัดหาเสนทางเลือกเสนทางไดถูกตอง
เพราะแตละสถานีภายในเครือขายมีแอดเดรสกํากับ  อุปกรณจัดเสนทางตองรับรูตําแหนงและ
สามารถนําขอมูลออกทางเสนทางไดถูกตองตามตําแหนงแอดเดรสที่กํากับอยูในเสนทางนั้น 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 37 โมเดม็แบบ PCMCIA 
ที่มา http://rmutphysics.com 

รูปที่ 36 โมเดม็แบบภายใน 
ที่มา http://rmutphysics.com 

รูปที่ 35 โมเดม็แบบภายนอก 
ที่มา http://rmutphysics.com 

รูปที่ 38 เราเตอร 
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4.8 ตัวอยางอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 40  คีมเขาหัวเชื่อมตอแบบ RJ-45 
ที่มา www.mdf-net.com 

รูปที่ 41   16, 24, 48-Port 
Cat.6 RJ-45 UTP Rack 
Mount Patch Panels 
ที่มา www.mdf-net.com 

รูปที่ 42  Cat.5e RJ-45 Modular Jacks 
ที่มา www.mdf-net.com 

รูปที่ 43 RJ-45 Modular Plug Boots 
ที่มา www.mdf-net.com 

รูปที่ 39  CABLE TESTER 
ที่มา www.kukukaiza.th.gs 
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รูปที่ 44  Face Plates 
ที่มา www.mdf-net.com 

รูปที่ 45  POP UP Floor Mount 
ที่มา www.mdf-net.com 

 

รูปที่ 46  Wall Rack 19” 
ที่มา www.mdf-net.com 
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