
บทที่4 ระบบเครือข่ายและการส่ือสาร 

4.1 บทบาทของการส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

   การติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์หลายๆ เคร่ืองในเวลาเดียวกนั หรือท่ีเรียกว่าระบบ

เครือข่าย(network system)มกัจะใช้คอมพิวเตอร์ท่ีมีขนาดใหญ่เช่ือมต่อไปยงัเคร่ืองปลายทาง

(terminai)หลายๆ เคร่ือง จากนัน้ได้มีการพฒันาไมโครคอมพิวเตอร์หรือซีพีให้มีประสทิธิภาพ

และความเร็วท่ีสงูขึน้แต่มีราคาถกูลงอยา่งมาก ท าให้การใช้คอมพิวเตอร์แพร่หลายมากยิ่งขึน้ 

บทบาทของระบบสื่อสารเร่ิมเปลี่ยนไปจากระบบจดุเลก็ๆ ก็เร่ิมขยายตวัใหญ่ขึน้เป็นระบบท่ี

ท างานร่วมกนัในห้องท างานในตกึ ระหว่างตกึ ระหว่างองค์กร ระหวา่งเมือง ระหว่างประเทศ 

   ในปัจจบุนับทบาทของการสื่อสารข้อมลูและระบบเครือข่ายได้เปลีย่นไป จากการสง่ข้อมลู

ทัว่ไปมาระหว่างกนัในปริมาณท่ีไมม่าก มาเป็นการให้บริการข้อมลูตา่งๆ จ านวนมากและรวดเร็ว   

ในลกัษณะของฐานข้อมลู เช่น ฐานข้อมลูงานวิจยั ฐานข้อมลูทางเศรษฐกิจ ฐานข้อมลูของสนิค้า

เคร่ืองอปุโภคบริโภค  เป็นต้น 

 

ประโยชน์ของการส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพวิเตอร์ มีดังนี ้

 สะดวกและรวดเร็วในการรับสง่ข้อมลู   การสง่ข้อมลูด้วยการเขียนถกูเปลี่ยนมาเป็น
การสง่ข้อมลูผ่านระบบเครือข่าย ซึง่สามารถสง่ข้อมลูในปริมาณท่ีมากได้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสทิธิภาพอีกทัง้ยงัสามารถสง่ข้อมลูครัง้เดียวไปยงัผู้ รับหลายคนพร้อมกนัได้ 
เช่น การสง่อีเมล เป็นต้น 



 ความถกูต้องของข้อมลู  ในการรับสง่ข้อมลูผา่นระบบเครือข่ายจะเป็นการรับสง่ข้อมลู
แบบดิจิทลั ซึง่หากมีข้อมลูที่ผดิพลาด ผู้สง่สามารถแก้ไขให้ถกูต้องได้ทนัที จากนัน้จงึ
ท าการสง่ใหมอี่กครัง้ 

 ช่วยประหยดัคา่ใช้จ่ายในการสื่อสารข้อมลู  การสง่ข้อมลูผ่านระบบเครือข่ายจะช่วย
ประหยดัคา่ใช้จ่าย เมื่อเทียบกบัการสง่ข้อมลูแบบวิธีอ่ืน เช่น การสง่ข้อมลูด้วยอีเมล 
จะมีค่าใช้จ่ายที่ต ่ากว่าและรวดเร็วกวา่การสง่ด้วยวิธีอ่ืน เป็นต้น 

 ความสะดวกในการแบง่ปันทรัพยากร  เราสามารถใช้อปุกรณ์สารสนเทศผา่นระบบ
เครือข่ายร่วมกนัได้ เชน่ ภายในที่ท างานอาจมีเคร่ืองพิมพ์สว่นกลางเพียงเคร่ืองเดียว 
แล้วใช้การสง่ข้อมลูผ่านระบบเครือข่ายเพ่ือพมิพ์งานจากเคร่ืองพิมพ์สว่นกลาง เป็นต้น 

 ความสะดวกในการประสานงาน  การติดต่อสือ่สารระหวา่งกนัผ่านระบบเครือข่าย จะ
ช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายได้ เชน่ การประชมุทางไกลผ่านมือ
ถือ การประชมุทางไกลผ่านระบบฮอโลแกรม เป็นต้น 

 สร้างบริการรูปแบบใหมบ่นเครือข่าย  การให้บริการต่างๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ท าให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว เพราะสามารถใช้บริการได้ทกุท่ี
ทกุเวลา เชน่ การท าธุรกรรมทางการเงินด้วยระบบอินเทอร์เน็ต การซือ้สนิค้าผา่น
ร้านค้าออนไลน์  การช าระค่าบริการผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิ (counter service) เป็นต้น 
 

4.2 การส่ือสารข้อมูล 

        การสื่อสารข้อมลูในระบบเครือข่าย เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมลูขา่วสารระหว่างอปุกรณ์
สื่อสารโดนผ่านทางสื่อกลางสือ่กลางประเภทท่ีมีสายหรือไรสายก็ได้ โดยองค์ประกอบหลกัของ
ระบบสื่อสารข้อมลูในระบบสื่อสารข้อมลูในระบบเครือข่ายมีองประกอบ ดงันี ้



 

    1)  ข้อมูลข่าวสาร(message) คือ ข้อมลูหรือสารสนเทศตา่งๆ ท่ีต้องการสง่ไปยงัผู้ รับ ซึง่อยู่
ในรูปของตวัอกัษร ตวัเลข รูป เสียง หรือวีดีทศัน์ 
    2) ผู้ส่ง (sender) คือ อปุกรณ์ท่ีใช้ส าหลบัสง่ข้อมลูข่าวสารไปยงัผู้ รับ เช่น คอมพิวเตอร์ 
โทรศพัท์ กล้องดิจทิลั เป็นต้น 
    3) ผู้รับ (receive) คือ อปุกรณ์ท่ีใช้ส าหลบัรับข้อมลูข่าวสารจากผู้สง่ เชน่ คอมพิวเตอร์ 
โทรศพัท์ กล้อง เป็นต้น 
    4) ส่ือกลางในการส่งข้อมูล(media) คือ สื่อกลางท่ีท าหน้าท่ีเป็นตวัเช่ือมระหวา่งผู้สง่กบั
ผู้ รับ เพ่ือสง่ข้อมลูไปยงัจดุหมายปลายทาง โดยโดยสือ่กลางอาจเป็นแบบมีสายหรือไร้สายก็ได้ 
    - สื่อกลางแบบมีสาย เช่นสายไฟเบอร์ออพตกิ เป็นต้น 
    - สื่อกลางแบบไร้สาย เช่น คลื่นวทิย ุสญัญาณดาวเทียม เป็นต้น 
     5) โพรโทคอล (protocol) คือ ข้อตกลงท่ีใช้เป็นมาตรฐานการสือ่สารข้อมลูในเครือข่าย
ระหว่างผู้ รับและผู้สง่ 
 
 
 
 
 
 



1)   สัญญาณที่ใช้ในระบบการส่ือสาร 

        สญัญาณที่ใช้ในระบบสื่อสารแบง่ออกเป็น 2 ประเภท  คือ 

 สญัญาณแอนะลอ็ก (analog  signal) เป็นสญัญาณแบบต่อเน่ืองท่ีมกัเกิดขึน้ใน

ธรรมชาติ ซึง่มีลกัษณะเป็น  คลื่นโดยแตล่ะคลืน่จะมีความถ่ีหรือความเข็มของ

สญัญาณท่ีแตต่่างกนั เช่น เสยีงพดู เสยีงดนตรี  เป็นต้น 

 
 สญัญาณดิจทิลั (digital signal) เป็นสญัญาณแบบไมต่่อเน่ืองเรียกว่า”ดสิครีต 

(discreat)” ซึง่ไมม่ีใน  ธรรมชาติ ถกูสร้างขึน้เพ่ือใช้รับสง่ข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์ 

ซึง่จะแทนคา่แรงดนัไฟฟ้าสองระดบัเท่านัน้ โดยจะ สร้างสถานะเป็น”0” และ”1” ซึง่ตรง

กบัรหสัตวัเลขฐานสอง 

 

เลขฐานสองเรียกว่า หลกัหรือดิจติ (digit) 

ในบ้างครัง้การสื่อสารข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์ จะต้องแปลงสญัญาณดิจิทลัไปเป็น

สญัญาณแอนะลอ็ก (modulation) และจะต้องแปลงสญัญาณแอนะลอ็กกลบัมาเป็น

สญัญาณดิจทิลั (demodulation) อีกครัง้หนึ่งเพ่ือให้อยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสมและสามารถ

น าไปใช้งานได้  ได่แก่ การเช่ือมตอ่คอมพิวเตอร์สองเคร่ืองเข้าด้วยกนัผ่านระบบโทรศพัท์ 

โดยใช้โมเด็มเป็นสื่อกลาง 



 

 
โมเด็ม(modem)ย่อมาจาก Modulate และ Demodulate (Mo+Dem) เป็นอปุกรณ์

ท่ีช่วยผสมสญัญาณดจิิทลัเข้ากบัสญัญาณโทรศพัท์ ท าให้เราสามารถใช้ระบบโทรศพัท์สง่

ข้อมลูไปได้ใกล้มากขึน้ 

2) การถ่ายโอนข้อมูล 

          การถ่ายโอนข้อมลู เป็นการสง่สญัญาณออกจากอปุกรณ์สง่ไปยงัอปุกรณ์รับ ซึง่แบง่ได้

เป็น 2 ลกัษณะ คือ 

 การถ่ายโอนข้อมูลแบบขนาน เป็นการสง่ข้อมลูออกมาทีละหลายบติพร้อมๆกนั จาก

อปุกรณ์ไปยงัอปุกรณ์รับผ่านช่องทางสง่ข้อมลูหลายช่องทางด้วยสื่อกลางน าสญัญาณ

โดยสว่นใหญ่จะเป็นสายน าสญัญาณหลายๆ เส้น ซึง่จะต้องเท่ากบัจ านวนบติท่ีต้องการ

สง่ในแตล่ะครัง้ นอกจากนีอ้าจมีการสง่ข้อมลูอ่ืนเพิ่มเติมไปด้วย เช่น บติพาริตี (parity) ท่ี

ใช้ส าหรับตรวจสอบความผิดพลาดของการรับสญัญาณท่ีปลายทางหรือสายควบคมุการ

โต้ตอบ (hand-shake) ปกติความยาวของสายไมค่วรยาวมากเกินไป เพราะอาจเกิด

ปัญหาสญัญาณสญูหายไปกบัความต้านทานของสาย การสง่โดยวิธีนีนิ้ยมใช้กบัการสง่

ข้อมลูในระยะใกล้ๆเชน่ การเช่ือมต่อระหว่างเมนบอร์ดกบัฮาร์ดดสิก์ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์

แบบ EIDE 



 

 การถ่ายโอนข้อมูลแบบบอนุกรม  เป็นการสง่ข้อมลูท่ีถกูเปลี่ยนให้เป็นสญัญารอนกุรม 

แล้วทยอยสง่ออกมาทีละบติไปยงัจดุรับ และท่ีจดุรับจะมีกลไกการเปลี่ยนแปลงข้อมลูท่ี

รับมาทีละบติ ให้เป็นชดุของข้อมลูลงตวัพอดีกบัขนาดของช่องทางการสือ่สารท่ีใช้ใน

คอมพิวเตอร์ เช่น บติท่ี 1 ลงท่ีบสัข้อมลูเส้นที่ 1 เป็นต้น 

 
       การสง่ข้อมลูแบบนีต้้องการตวักลางส าหรับการสื่อสารเพียงชอ่งเดียว หรือสายเพียง

คู่สายเดียวเมื่อเทียบกบัการสง่ในระยะไกล ๆ ค่าใช้จ่ายจะถกูว่าแบบขนาน ส าหรับการ

เช่ือมต่อสามารถท าได้โดยใช้สายถ่ายโอนข้อมลูแบบอนกุรม หรือเรียกวา่ สายซีเรียล 

(serial cabie) 

 



  3)รูปแบบการรับ-ส่งข้อมูล 
 รูปแบบการรับ-สง่ข้อมลู แบง่ได้ 3 รูปแบบ คือ 

o การสื่อสารทางเดียว (simplex) ข้อมลูสง่ได้ทางเดียวเท่านัน้ บางครัง้เรียกว่า การ
สง่แบบทิศทางเดียว (unidirectional) เช่น การสง่ข้อมลูไปยงัเคร่ืองพมิพ์ การ
กระจายเสียงของสถานีวิทย ุเป็นต้น 

o การสื่อสารสองทางคร่ึงอตัรา (half duplex) ข้อมลูสามารถสง่ได้ทัง้สองสถานี แต่
จะต้องผลดักนัสง่และผลดักนัรับ ซึง่จะสง่และรับพร้อมกนัไมไ่ด้ เช่น วิทยสุื่อสาร
ของต ารวจ  เป็นต้น 

o การสื่อสารสองทางเตม็อตัรา (full duplex) ทัง้สองสถานีสามารถรับและสง่ได้ใน
เวลาเดียวกนั เช่น การสนทนาทางโทรศพัท์ เป็นต้น 
 

4.3 ส่ือกลางในการส่ือสารข้อมูล 
 สื่อกลางเป็นสว่นท่ีท าให้เกิดการเช่ือมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กบัอปุกรณ์ตา่งๆ เข้า
ด้วยกนั ซึง่มีความส าคญัเพราะเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีก าหนดประสทิธิภาพ เช่น ความเร็วและคณุภาพ
ในการสง่ข้อมลู เป็นต้น ทัง้นีก้ารเช่ือมตอ่อาจเชื่อมตอ่แบบใช้สาย  หรือแบบไร้สายก็ได้ 

 
1) ส่ือกลางแบบใช้สาย 

1.1 สายคู่บดิเกลียว (twisted pair) มีลกัษณะเป็นเส้นลวดทองแดงหุ้มด้วย
ฉนวนพลาสตกิ 2 เส้น พนับดิเป็นเกลยีว เพ่ือลดการรบกวนของคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้า
จากคูส่ายข้างเคียงภายในสายเดียวกนัหรือจากภายนอก โดยสายทองแดงท่ีมีเส้น
ผ่านศนูย์กลางกว้างจะสามารถสง่ข้อมลูได้ด้วยความเร็วสงู และสามารถสง่ข้อมลู
จ านวนมากเป็นระยะทางไกลได้หลายกิโลเมตร เน่ืองจากสายคู่บดิเกลียวมีราคาไม่
แพงมาก ใช้สง่ข้อมลูได้ดี จงึมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง สายคู่บดิเกลียว มี 2 ชนิด
คือ 

 
 
 



- สายคู่บดิเกลียวชนิดไมหุ่้มฉนวน(Unshielded twisted pair:UTP) 
เป็นสายที่มีฉนวนชัน้นอกแบบบางท าให้ป้องกนัการรบกวนของคลืน่
แมเ่หลก็ไฟฟ้าได้น้อยกว่าแบบ stp แต่มีราคาถกูกว่าจงึนิยมใช้ในการ
เช่ือมต่ออปุกรณ์ในเครือข่าย เชน่ สายโทรศพัท์ท่ีใช้อยู่ในบ้าน เป็นต้น ซึง่ใน
ปัจจบุนัมีการพฒันามาตรฐานให้มีคณุภาพสงู และสามารถสง่ข้อความเร็ว
สงูได้ดีขึน้ 

 
- สายคู่บดิเกลียวชนิดหุ้มฉนวน(Shielded twisted pair:STP) เป็น

สายท่ีหุ้มด้วยลวดถกัชัน้นอกที่มีความหนา ท าให้ป้องกนัการรบกวนของ
คลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้าได้ดี ท าให้สง่ข้อมลูความเร็วสงูได้ดีกว่า แบบUTP แต่มี
ราคาแพงกว่า  

 
  1.2 สายโคแอกซ์ (coaxial cable) เป็นสายน าสญัญาณแอนนาลอ็กเพ่ือเช่ือมต่อ
อปุกรณ์ภาพและเสยีงโดยตอ่จากเสาอากาศเคร่ืองรับโทรทศัน์หรือสายเคเบลิทีวีตวัสาย
ประกอบด้วยลวดทองแดงท่ีเป็นแกนหลกัหนึง่เส้นหุ้มด้วยฉนวนเพ่ือป้องกนักระแสไฟฟ้าร่ัว และ
หุ้มด้วยตวัน าซึง่เป็นลวดทองแดงถงัเป็นเปีย เพ่ือป้องกนัการรบกวนของคลืน่แมเ่หลก็-ไฟฟ้า และ
สญัญาณรบกวนอ่ืนๆ ก่อนจะหุ้มชัน้นอกสดุด้วยฉนวนพลาสติก 



 
  1.3 สายใยแก้วน าแสง (fiber optic) ประกอบด้วยเส้นใยแก้วหรือพลาสติกขนาด
เลก็เท่าเส้นผมและภายในกลวงหลายๆ เส้นอยู่รวมกนั แต่ละเส้นจะมีแกนกลาง (core) ซึง่ถกู
ห่อหุ้มด้วยเส้นใยอีกชัน้หนึ่งเรียกวา่ แคลด็ดิง และหุ้มอีกชัน้ด้วยฉนวนเพ่ือป้องกนัการกระแทรก  
การสง่ข้อมลูจะใช้สญัญาณไฟฟ้าในการสง่ แต่การท างานจะใช้แสงท่ีมีความเข้มสงู เช่นแสง
เลเซอร์วิ่งผ่านช่องกลวงของเส้นใยแตล่ะเส้น และอาศยัหลกัการหกัเหของแสง โดยใช้ใยแก้ว
ชัน้นอก หรือแคลด็ดิงเป็นการะจกสะท้อนแสงท าให้ไมถ่กูรบกวนด้วยคลืน่แมเ่หลก็ไฟฟ้าในขณะ
สง่และมีความผิดพลาดในการสง่ข้อมลูท่ีต ่ามากท าให้สามารถสง่ข้อมลูได้ด้วยความเร็วสงูใน
ระดบักิกะบติต่อวนิาที แต่มีข้อเสียคือหากสายสญัญาณเกิดการบดิงอจะท าให้เส้นใยหกัจงึไม่
สามารถใช้สื่อกลางชนิดนีใ้นการเดนิสายตามมมุตกึได้ การสง่ข้อมลูด้วยเส้นใยน าแสงจะมคีวาม
ปลอดภยัสงูและผิดพลาดน้อย โดยสามารถสง่ข้อมลูจ านวนมากไปได้ในระยะไกล จงึเหมาะสม
กบัการเช่ือมโยงระหวา่งเมือง  ซึง่ถกูน าไปใช้เป็นสายแกนหลกั เพ่ือเช่ือมโยงเครือข่ายหลกัต่างๆ 
เข้าด้วยกนั 

 
 
 
 
 
 



2) ส่ือกลางแบบไร้สาย 
            จะอาศยัคลื่นแมเ่หลกไฟฟ้าเป็นสื่อกลางน าสญัญาณสง่ข้อมลู ท าให้สะดวกและ

เกิดความคลอ่งตวัสงู และมกันิยมติดตัง้บริเวณท่ีสายสญัญาณเข้าไมถ่ึง สื่อกลางแบไมใ่ช้สาย 

เช่น 

  อินฟราเรด( infrared ) เป็นการเช่ือมต่อเครือข่ายระยะใกล้ และไมม่ีสิง่กีดขวางระหวา่ง

ตวัสง่กบัตวัรับสญัญาณ เช่น การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์กบัคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต  

IrDA( Infrared Data Association )เป็นต้น 

 

  อินฟราเรด( infrared ) เป็นการเช่ือมต่อเครือข่ายระยะใกล้ และไมม่ีสิง่กีดขวางระหวา่ง

ตวัสง่กบัตวัรับสญัญาณ เชน่ การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์กบัคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต  

IrDA( Infrared Data Association )เป็นต้น 

  ไมโครเวฟ ( microwave ) เป็นการสง่สญัญาณด้วยคลื่นไมโครเวฟท่ีมีความเร็วสงูไปใน

พืน้ที่ท่ีห่างใกล้และทรุกนัดาร ซึง่คลืน่โครเวฟจะเดนิทางเป็นเส้นตรงไมส่ามารถเลีย้ว

ตามความโค้งของขอบโลกได้ จงึต้องมีสถานีสง่และรับข้อมลูเป็นระยะต่อกนัจนถึงสถานี

ปลายทาง โดยแต่ละสถานีจะตัง้อยู่บนท่ีราบสงู เช่น ตกึหรือยอดดอย เป็นต้น 



 
 คลื่นวิทย ุ(radio wave) เป็นการสง่สญัญาณด้วยคลืน่วิทยไุปยงัตวัรับสญัญาณซึง่ใช้

ช่วงความถ่ีท่ีแต่งต่างกนัในการสง่ข้อมลู เชน่ การสง่สญัญาณระยะไกลด้วยการกระจาย

เสียงวทิยใุนระบบ (AM) และเอฟเอ็ม (FM) และการสง่สญัญาณระยะใกล้โดยใช้ไวไฟ 

(wireless  fidelity: WI FI) และบลทูทู (Bluetooth) เป็นต้น 

 

 
  



 ดาวเทียม(satellite) เป็นการสง่สญัญาณไมโครเวฟผ่านสถานีรับและสง่ในอวกาศและมี

สถานีภาคพืน้ท าหน้าท่ีรับและสง่สญัญาณขึน้กลบัไปบนดาวเทียมท่ีโคจรอยูส่งูจากพืน้

โลกประมาณ 35600 กิโลเมตร โดยจะคลื่นท่ีด้วยความเร็วเท่ากนัหมนุของโลกท าให้การ

สง่สญัญาณไมโครเวฟจากพืน้โลกขึน้ไปบนดาวเทียวแล้วกระจายสญัญาณลงมายงั

สถานีตามจดุต่างๆบนพืน้โลกได้อย่างแมน่ย า 

 

4.4 เครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

      เครือข่ายคอมพวิเตอร์ computer  network เป็นการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ตัง้แต่สอง

เคร่ืองขึน้ไปเข้าด้วยกนั เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมลูระหว่างกนัใช้ทรัพยากรร่วมกนัได้ เช่นการใช้

ฮาร์ดดสิก์ร่วมกนั การใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกนั การใช้เคร่ืองพิมพ์ร่วมกนั การใช้อปุกรณ์อ่ืนๆ ท่ีมี

ราคาแพงหรือไมส่ามารถจดัหาให้ทกุคนได้ เป็นต้น ซึง่สามารถแบง่ประเภทตามพืน้ที่การใช้งาน

ของเครือข่ายได้ ดงันี ้



 เครือข่ายส่วนบุคคล หรือแพน personal  area  network: pan เป็นเครือขา่ยสว่น

บคุคลใช้การเช่ือมต่อแบบไร้สายในระยะใกล้ เช่น คอมพิวเตอร์กบัคอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์กบัโทรศพัท์มือถือ เป็นต้น 

 
 

 เครือข่ายเฉพาะท่ี หรือแลน  local  area  network  LAN เป็นเครือขา่ยที่ใช้การเช่ือมโยง

ภายในพืน้ที่ใกล้เคียงกนั  เช่น ภายในบ้าน home  network ภายในส านกังาน ภายใน

อาคารเดียวกนั เป็นต้น 

 
 เครือข่ายนครหลวง หรือแมน (Metropolitan Area Network: MAN) เป็นเครือขา่ยที่ใช้

เช่ือมโยงท่ีอยูห่่างไกลออกไป  ซึง่อาจเชื่อมตอ่โดยใช้สายไฟเบอร์ออพติกหรือใช้

ไมโครเวฟ เช่นการเช่ือมต่อระหว่างอาคารท่ีมีระยะห่างไกลกนั เป็นต้น 



 
 เครือข่ายวงกว้าง หรือแวน (Wide Area Network: WAN) เป็นเครือข่ายที่ใช้การ

เช่ือมโยงกบัเครือข่ายอื่นท่ีอยู่ห่างไกลมาก เชน่ เครือขา่ยระหว่างจงัหวดั ระหวา่งภาค 

ระหว่างประเทศเป็นต้น 

 
 

 1) ลักษณะของเครือข่าย 
       แบง่ตามบทบาทของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการสือ่สารได้ ดงันี ้
             1.1 เครือข่ายแบบรับ-ให้บริการ(client-server network) แบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ 
                          -สว่นของผู้ให้บริการ หรือเซร์ิฟเวอร์  (Server) หรือเคร่ืองแมข่่าย เป็นเคร่ือง
คอมพิวเตอร์หลกัในเครือข่าย ซึง่ท าหน้าท่ีจดัเก็บและให้บริการไฟล์ข้อมลูและทรัพยากรอ่ืนๆ แก่
คอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนๆ   ในเครือข่าย เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์จะมีสมรรถนะสงู และมีฮาร์ดดสิก์ความจุ
สงูกว่าคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนๆในเครือข่าย 
 



 
 
                     - สว่นของผู้ใช้หรือรับบริการ หรือไคลเอนต์ (client) หรือเคร่ืองลกูข่าย เป็นเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่ร้องขอบริการ โดยสามารถเข้าถึงไฟล์ข้อมลูที่จดัเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ได้ 
ซึง่ไคลเอนต์ก็คือคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้แต่ละคนในระบบเครือข่ายนัน่เอง 
                   1.2 เครือข่ายระดบัเดียวกนั(Peer-to-peer network:P2P network) เป็นเครือข่ายท่ี
คอมพิวเตอร์ทกุเคร่ืองอยู่ในระดบัเดียวกนั คือทกุเคร่ืองสามารถแบง่ปันและเข้าถึงข้อมลูในเคร่ือง
อ่ืนๆได้ ซึง่มีข้อดีคือราคาถกูและง่ายตอ่การใช้งาน แต่มีข้อเสยีคือไมม่ีการควบคมุคร่ืองความ
ปลอดภยั ซึง่ข้อมลูบางอย่าง เช่น เพลง ภาพยนตร์ซอฟต์แวร์ เป็นต้น อาจถกูละเมดิลขิสทิธ์ได้ 
ซึง่เป็นการกระท าท่ีผดิกฎหมาย 

 
2) รูปร่างเครือข่าย (network topology) 

เป็นลกัษณะของคอมพวิเตอร์หรืออปุกรณ์รับ-สง่ข้อมลูท่ีประกอบกนัเป็นเครือค่ายโดย
เช่ือมโยงถึงกนัรูปแบบต่างๆ แบง่ออกเป็น4รูปแบบ คือ 

 เครือคา่ยแบบบสั (bus topology)เป็นเครือข่ายที่มีโครงสร้างไมย่งุอยาก โดยทกุสถานี
จะเช่ือมต่อกบัสายหลกัเพียงสายเดียวเรียกวา่ บสั(bus)ท าให้การสง่ข้อมลูไปถึงทกุ
สถานี แต่ควรแบง่ช่วงเวลาหรือใช้ความ ถ่ีของสญัญาณท่ีแตกต่างกนั เพราะหากทกุ



สถานีสง่สง่ข้อมลูพร้อมกนัจะท าให้เกิดการชนกนัของข้อมลูได้ ทัง้หากสถานีใดช ารุด
จะท าให้ไมส่ามารสือ่สารถึงกนัได้ 

 
 เครือข่ายแบบแหวนring topology เป็นการเช่ือมต่อแบบจดุต่อจดุเป็นวงรอบหรือวง

แหวน โดยสง่ข้อมลูไปในทิศทางเดียวกนัจนถึงผู้ รับหากข้อมลูที่สง่เป็นของสถานีใด
สถานีนัน้ก็จะรับไว้หากไมใ่ช้จะถกูสง่ไปยงัสถานีถดัไป ซึง่สามารถรองรับสถานีได้เป็น
จ านวนมาก 

 
 เครือข่ายแบบดาว (star topology) เป็นการเช่ือมต่อแบบจดุต่อจดุที่ทกุสถานีจะต้อง

ต่อเข้ากบัหน่วยสลบัสายกลาง เช่น ฮบั (hub) หรือ สวิตช์ (switch) ซึง่ท าหน้าท่ีเป็น
ศนูย์กลางการเช่ือมโยงระหว่างสถานีต่างๆ ท่ีต้องการตดิตอ่กนั ถ้าหากสถานีใดช ารุดก็
จะไมก่ระทบการเช่ือมต่อกบัสถานีอ่ืน 

 



 

 เครือข่ายแบบตาขา่ย (mesh topology) เป็นการเช่ือมตอ่ที่นิยมใช้กนัมากและมี
ประสทิธิภาพสงู ซึง่เป็นเครือข่ายท่ีเช่ือมต่อถงึกนัทัง้หมด โดยใช้สายเคเบลิเช่ือมต่อ
จากเคร่ืองหนึ่งไปยงัอีกเคร่ืองหนึ่งโดยตรง ท าให้สง่ข้อมลูไปถึงผู้ รับได้อย่างรวดเร็ว 
และไมเ่กิดการชนกนัของข้อมลูเพราะไมไ่ด้ใช้สายสง่ข้อมลูร่วมกนั 

 
 

4.5 โพรโทคอล (protocol)  
คือข้อตกลงท่ีใช้เป็นมาตรฐานในการสือ่สารข้อมลูในเครือข่ายระหวา่งผู้ รับและผู้สง่ ไมว่่า

จะเป็นวิธีการ อปุกรณ์ หรือความเร็วในการรับสง่ข้อมลู ซึง่จะต้องใช้โพรโทคอล ชนิดเดียวกนั
เท่านัน้ จงึจะสามารถตดิต่อและสง่ข้อมลูระหวา่งกนัได้ ส าหรับโพรโทคอลท่ีใช้เป็นมาตรฐาน
ในการสื่อสารแบบใช้สายและแบบไรสายนัน้มีหลายประเภท เช่น 

 ทีซีพี/ไอพี(Transmission Control Protocol/Internet Protocol:TCP/IP) ชดุของโพรโท
คอทท่ีถกูใช้ในการสือ่สารผ่านเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต เพ่ือให้สามารถใช้สื่อสารจากต้น
ทางข้ามเครือข่ายไปยงัปลายทางได้ และสามารถหาเส้นทางท่ีจะสง่ข้อมลูไปได้เองโดย
อตัโนมตัิ ถึงแม้ว่าในระหว่างทางอาจจะผ่านเครือข่ายท่ีมีปัญหา โพรโทคอทก็ยงัคงหา
เส้นทางอ่ืนในการสง่ผา่นข้อมลูไปให้ถึงปลายทางได้ 



 
 ไวไฟ (Wireless fidelity : wi-fi) หรือระบบเครือข่ายไร้สาย  ( Wireless LAN :WLAN) 

เป็นเทคโนโลยีสื่อสารแบบไร้สายท่ีช่วยให้คอมพิวเตอร์ตัง้แตส่องเคร่ืองขึน้ไป สามารถ
ติดตอ่สือ่สารถึงกนัได้ โดยมาตรฐานของ Wi-Fi ท่ีใช้กนัในปัจจบุนั คือ 802.11 ซึง่เป็น
มาตรฐานท่ีได้รับการอนมุตัิให้ใช้จาก IEEE (the Institute of Electrical and 
Electronics Engineers) เพ่ือให้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกนัได้บน
มาตรฐานการท างานแบบเดียวกนั 

 ไออาร์ดีเอ (Infrared Data Association: IrDA) เป็นโพรโตคอทท่ีใช้แสงอินฟราเรด
เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ผา่นพอร์ต IrDA เป็นเส้นตรงและต้องไมม่ีสิง่กีดขว้างกบัอปุกรณ์
สื่อสารแบบไร้สายในระยะใกล้ มีความเร็วในการสบ่งข้อมลูประมาณ 115 k ถึง 4 
mbps 

 บลทูทู (bluetooth) เป็นโพรโทคอทท่ีใช้คลืน่วทิยคุวามถ่ี 2.4 ghz รับข้อมลูแบบไร้สาย 
โดยคลืน่จะกระจายรอบทิศทางและมีความยืดหยุน่ ซึง่มีระยะการท างานที่สัน้มาก
ประมาณ 30 ฟตุ ในท่ีโลง่ และมีวามเร็วในการสง่ข้อมลูประมาณ 3 mbps 

4.6 อปุกรณ์การสื่อสาร 
อปุกรณ์การสื่อสาร  ท าหน้าท่ีเช่ือมต่อกบัเครือข่าย รับและสง่ข้อมลูผ่านสื่อกลางต่างๆ ซึง่
มีหลายประเภท เช่น 



 โมเด็ม (modem) ท าหน้าท่ีแปลงสญัญาณดิจทิลั ให้เป็นสญัญาณแอนะลอ็ก เพ่ือสง่
ข้อมลูผ่านสายโทรศพัท์ และรับข้อมลูท่ีเป็นสญัญาณแอนะลอ็ก แล้วแปลงกบัเป็น
ดิจิทลัอีกครัง้ 

 
 

 การ์ดแลน (LAN card) เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้ส าหรับรังสง่ข้อมลูระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์
หรือไปยงัอปุกรณ์อ่ืนๆ ในระบบเครือข่าย โดยใช้สายแลนในการเช่ือมต่อ 

 
 ฮบั(hub)  หรือรีพีทเตอร์ เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้รวมสญัญาณท่ีมาจากอปุกรณ์รับสง่หลายๆ 

สถานีเข้าด้วยกนั โดยสง่ผ่านฮบัจากเคร่ืองหนึ่งกระจายไปยงัทกุสถานีท่ีต่ออยู่บนฮบั
นัน้ดงันัน้ ทกุสถานีจะรับสญัญาณข้อมลูท่ีกระจายมาได้ทัง้หมด แตจ่ะเลือกคดัเฉพาะ
ข้อมลูที่สง่มาถึงตนเทา่นัน้ 

 



 

 สวิตช์ (switch)  ท าหน้าท่ีคล้ายกบัฮบั แต่การท างานของสวติช์ จะไมก่ระจายไปทกุ
สถานีเหมือนฮบั แตจ่ะรับข้อมลู มาตรวจสอบหาสถานีปลายทางว่าอยู่ท่ีใด สวติช์ก็จะ
น าข้อมลูนัน้สง่ตอ่ไปยงัสถานีเป้าหมายอย่างอตัโนมตัิ สวตัช์จะลดปัญหาการชนกนั
ของข้อมลู เพราะไมต้่องกระจายข้อมลูไปทกุสถานี และยงัมีข้อดีในเร่ืองการป้องกนั
การดกัจบัข้อมลูที่กระจายไปในเครือข่าย 

 
 อปุกรณ์จดัเส้นทาง (router) ท าหน้าท่ีเช่ือมโยงเครือข่ายหลายๆเครือข่าย หรืออปุกรณ์

หลายๆชนิดเข้าด้วยกนั เพ่ือให้การสง่ข้อมลูมีประสทิธิภาพ ดงันัน้จงึมีเส้นทางเข้าออก
ของข้อมลูหลายเส้นทาง และแตล่ะทางอาจใช้เทคโนโลยีเครือข่ายที่ตา่งกนั 

 
 จดุเช่ือมต่อแบบไร้สาย(wireless access point)   ท าหน้าท่ีคล้ายกบัฮบั แต่ต่างกนัที่

จดุเช่ือมต่อจะเช่ือมต่อแบบไรสาย โดยข้อมลูจะสง่ผ่านคลื่นวิทยคุวามถ่ีสงู และจะต้อง
ใช้งานร่วมกนักบัการ์ดแลนแบบไร้สาย  

  
 



4.7 ตวัอยา่งการตดิตัง้แลนภายในบ้าน 

         การสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก าลงัเป็นที่นิยม เพราบ้านเรือนหนึ่งหลงัมกัมีคอมพิวเตอร์

มากกว่า 1 เคร่ือง เพ่ือความประหยดัควรเอาคอมพิวเตอร์ทัง้หมดมาเชื่อมตอ่กนัเพ่ือแบง่ปันการ

ใช้ทรพยากรร่วม แต่หากสร้างเครือข่ายแบบมีสายก็อาจอาจจะดไูมค่อ่ยสะดวกเท่าไรนกั เพราะ

ต้องเรียกช่างมาเดนิสายภายในบ้าน ดงันัน้การใช้  Wi – Fi  หรือ  Wireless LAN  ก็จะท าให้การ

สร้างเครือข่ายนัน้ง่ายขึน้ และคลอ่งตวัมากขึน้ โดยงบประมาณการสร้างเครือข่ายไร้สายแบบ  

Wi – Fi  นีจ้ะอยูท่ี่ประมาณ 4,000 – 5,000 บาท ซึง่มีอปุกรณ์ท่ีจ าเป็นคือ access point 1 ตวั 

USB Wireless LAN card อีก 2 ตวั       


