
ใบวามรู 
เทคโนโลยกีารสื่อสารขอมูล 

 
 ในปจจุบนัความกาวหนาทางเทคโนโลยกีารสื่อสาร ทําใหเราหนัมาใหความสําคัญตอการตดิตอส่ือสาร
ผานเครือขายคอมพิวเตอร  ทําใหเราสามารถติดตอเชื่อมโยงขอมูลถึงกันไดทั่วโลก ไมวาจะอยูในรูปของ
อินเทอรเนต็ หรือดานการตดิตอส่ือสารโทรคมนาคมในระยะไกลตาง ๆ   กอใหเกดิการนําเทคโนโลยีการสื่อสาร
ขอมูลมาใชในวงการธุรกิจตาง ๆ   เปนการนําความรูจากขอมูลขาวสารที่ไดรับมาสรางทางเลือกในการตัดสนิใจ
ในการดําเนินธุรกิจตาง ๆ สงผลใหเราสามารถลดตนทุน ลดเวลาในการติดตอส่ือสาร  สงเสริมใหเกิดการใช
งานทรัพยากรรวมกัน  ซ่ึงเหมาะกับสภาพขององคกรในปจจุบันที่ตองการการแขงขนัที่คอนขางสูง 
 จากจุดเริ่มแรกทําใหมีการใชบริการดานการสื่อสารโทรคมนาคมเพิ่มมากขึ้น ไมวาจะเปนการใชงาน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต และเว็บไซตเพือ่การพาณิชยตาง ๆ สงผลใหเกิดแรงผลักดันในการพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  เหน็ไดงาย ๆ จากการเปลี่ยนแปลงจากการสื่อสารแบบอนาล็อกเปนเทคโนโลยี
เครือขายดิจิทลั  ทําใหมีความเร็วในการสงขอมูลสูงขึ้น และสงขอมูลไดเปนจํานวนมาก ลดความผิดพลาดใน
การสงขอมูล  ซ่ึงสามารถสงสารสนเทศทั้งที่เปนขอมูลประเภท เสยีง และวิดีโอ ไปพรอม ๆ กัน  อีกทั้งการใช
ดาวเทยีมสื่อสารทําใหสามารถสงขอมูลภาพและเสียงขามซีกโลกไดอยางรวดเร็ว  รวมทั้งการใชเซลลูลาหหรือ
เครือขายไรสายอ่ืน ๆ   นับวาเปนการทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการใชอุปกรณแบบพกพาแบบตาง ๆ   
ทําใหเราสามารถติดตอส่ือสารกันไดทัว่โลก 
 

1. ความรูเบือ้งตนเกี่ยวกับการสื่อสารขอมูล 
 

1.1 องคประกอบพื้นฐานในการสื่อสารขอมูล 
 องคประกอบพื้นฐานของการสื่อสารขอมูลสามารถแบงออกไดเปน 5 สวนแสดงดังรูปที่ 3.1 

 
รูปท่ี 3.1 องคประกอบการสื่อสาร 

 
 



1. ผูสงหรืออุปกรณสงขอมูล (Sender) เปนแหลงตนทางของการสื่อสารโดยมีหนาที่ในการ
ใหกําเนิดขอมลู หรือเตรียมขอมูล เชน ผูพูด คอมพิวเตอรตนทาง เปนตน 

 2. ผูรับหรืออุปกรณรับขอมูล (Receiver) เปนแหลงปลายทางของการสื่อสาร หรือเปน
อุปกรณสําหรับขอมูลที่จะนาํขอมูลนั้นไปใชดําเนนิการตอไป เชน ผูรับ คอมพิวเตอรปลายทาง เครื่องพิมพ 

 3.  ขาวสาร (Massage) เปนตัวเนื้อหาของขอมูล ซ่ึงมีไดหลายรูปแบบดังนี้ คือ 

      - ขอความ (Text) ขอมูลที่อยูในรูปอักขระ หรือเอกสาร เชน ขอความในหนังสอื เปนตน 
      - เสียง (Voice) ขอมลูเสียงทีแ่หลงตนทางสรางขึน้มา ซ่ึงอาจจะเปนเสยีงทีม่นุษยหรือ

อุปกรณบางอยางเปนตวัสรางก็ได  
       - รูปภาพ (Image) เปนขอมูลที่ไมเหมือนขอความตัวอักษรที่เรียงติดตอกัน แตจะมีลักษณะ

เหมือนรูปภาพ เชน การสแกนภาพเขาคอมพิวเตอร เปนตน เมื่อเปรียบเทียบขอมลูรูปภาพกับขอมูลขอความ 
แลวรูปภาพจะมีขนาดใหญกวา 

       - สื่อผสม (Multimedia) ขอมูลที่ผสมลักษณะของทัง้รูปภาพ เสียงและขอความเขาดวยกนั 
โดยสามารถเคลื่อนไหวได เชน การเรียนผานระบบ VDO conference เปนตน โดยขอมูลจะมขีนาดใหญมาก 

4. สื่อกลางหรือตัวกลางในการนําสงขอมูล (Medium) เปนสื่อหรือชองทางที่ใชในการนํา
ขอมูลจากตนทางไปยังปลายทาง ซ่ึงอาจเปนตวักลางที่มีสายสัญญาณ เชน สายไฟ หรือตวักลางที่ไมใช
สายสัญญาณ เชน อากาศ เปนตน 

 5. โปรโตคอล (Protocol) เปนขอกําหนดหรือขอตกลงถึงกฎระเบียบและวิธีการทีใ่ชในการ
ส่ือสารเพื่อใหผูสงและผูรับมีความเขาใจตรงกัน 

 
1.2 ชนิดของการสื่อสาร 

 การสื่อสารขอมูลระหวางผูรับกับผูสงสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท 
 
  1. การสื่อสารขอมูลทิศทางเดียว (Simplex Transmission) เปนการติดตอส่ือสารเพียงทิศทาง
เดียว คือผูสงจะสงขอมูลเพียงฝงเดียวและโดยฝงรับไมมีการตอบกลับ เชน การกระจายเสียงของสถานีวิทย ุการ
สง e-mail เปนตน แสดงดังรูปที่ 3.2 
 

 
รูปท่ี 3.2 แสดงการสื่อสารขอมูลทิศทางเดียว 

 



2. การสื่อสารขอมูลสองทิศทางสลับกัน (Half Duplex Transmission) เปนการสื่อสาร 2 
ทิศทางแตคนละเวลากัน เชน วิทยุส่ือสาร เปนตน แสดงดังรูปที่ 3.3 

 
รูปท่ี 3.3 แสดงการสื่อสารขอมูลสองทิศทางสลับกัน 

 
3. การส่ือสารขอมูลสองทิศทางพรอมกัน (Full Duplex Transmission) เปนการสื่อสาร 2 

ทิศทาง โดยสามารถสงขอมูลในเวลาเดียวกันได เชน การคุยโทรศัพท เปนตน แสดงดังรูปที่ 3.4 

 
รูปท่ี 3.4 แสดงการสื่อสารขอมูลสองทิศทางพรอมกัน 

 
1.3 การสื่อสารขอมูลทางคอมพิวเตอร 
การสื่อสารขอมูลทางคอมพิวเตอร หมายถึง การโอนถาย (Transmission) ขอมูลหรือการแลกเปลี่ยน

ขอมูลระหวางผูสงตนทางกับผูรับปลายทาง ทั้งขอมูลประเภท ขอความ รูปภาพ เสียง หรือขอมูลส่ือผสม โดยผู
สงตนทางสงขอมูลผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรือคอมพิวเตอร ซ่ึงมีหนาที่แปลงขอมูลเหลานั้นใหอยูในรูป
สัญญาณทางไฟฟา (Electronic data) จากนัน้ถึงสงไปยังอปุกรณหรือคอมพิวเตอรปลายทาง 

ประเภทของสญัญาณ 
ขอมูลที่ใชในการสื่อสารขอมูลทางคอมพิวเตอร ตองเปนขอมูลที่อยูในรูปสัญญาณทางไฟฟา 

ซ่ึงสามาถจําแนกสัญญาณได 2 ลักษณะ 
1. สัญญาณแบบดิจิทัล(Digitals signal) 
เปนสัญญาณที่ถูกแบงเปนชวงๆ อยางไมตอเนื่อง (Discrete) โดยลักษณะของสัญญาณจะแบง

ออกเปนสองระดับเพื่อแทนสถานะสองสถานะ คือ สถานะของบิต 0 และสถานะของบิต 1 โดยแตละสถานะ
คือ การใหแรงดันทางไฟฟาที่แตกตางกัน การทํางานในคอมพิวเตอรใชสัญญาณดิจิทัล แสดงดังรูปที่ 3.5 

 
รูปท่ี 3.5 แสดงสัญญาณแบบดิจิทัล 



2. สัญญาณอนาลอก(Analog Signal) 
เปนสัญญาณคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความตอเนื่องของสัญญาณ โดยไมเปลี่ยนแปลงแบบทันที่

ทันใดเหมือนกับสัญญาณดจิิทัล เชน เสียงพูด หรืออุณหภูมิในอากาศเมื่อเทียบกับเวลาที่เปลีย่นแปลงอยาง
ตอเนื่อง แสดงดังรูปที่ 3.6 

 
รูปท่ี 3.6 แสดงสัญญาณแบบอนาลอก 

1.4 สื่อกลางการสื่อสาร (Transmission media) 
การสงขอมูลจากผูสงไปยังผูรับใหครบถวนและถูกตองจําเปนตองอาศัยส่ือกลางในการเชื่อมตอซ่ึง

ส่ือกลาง (Medium) ทําหนาที่เปนเสนทางเดินของขอมูล โดยคุณภาพของสัญญาณที่ถูกสงออกไปจะเกิดการ
สูญเสียความเขมของสัญญาณระหวางเสนทางการสื่อสารทําใหขอมูลฝงรับเกิดขอผิดพลาดและเปนการ
ลดทอนประสิทธิภาพของการสื่อสารลง ซ่ึงสื่อที่ใชในการสงผานขอมูล (Transmission medium) จึงสงผลตอ
ประสิทธิภาพในการสงดวย โดยส่ือกลางในการสงแบงออกเปน 2 ประเภท 

1. สื่อกลางแบบมีสาย (Guide media) 
เปนสื่อซ่ึงอาศัยวัสดุที่จับตองไดเปนตัวสงผานสัญญาณ เชน สายทองแดง สายคูตีเกลียว 

(Twisted pair) 
    1.1 Twisted Pair (สายคูตีเกลียว) 
            สายคูตีเกลียวแบงออกเปนสายคูตีเกลียวไมหุมฉนวนเรียกสั้นๆ วา UTP (Unshielded 

Twisted Pair) และสายคูตีเกลียวหุมฉนวน (Shielded Twisted Pair) 
- UTP (Unshielded Twisted Pair) 
คูสายในสายคูตีเกลียวไมหุมฉนวนคลายสายโทรศัพท มหีลายเสน ซ่ึงแตละเสนกจ็ะ

มีสีแตกตางไปและตลอดทั้งสายนั้นจะถูกหุมดวยพลาสติก(Plastic Cover) ซ่ึงการตีเกลียวลักษณะนี้จะชวยให
มันมีคุณสมบตัิในการปองกนัสัญญาณรบกวนจากอุปกรณไฟฟาอืน่ๆ เชน จากเครื่องถายเอกสารที่อยูใกลๆ 
เปนตน ปจจุบนัเปนสายที่ไดรับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากราคาถูกและติดตั้งไดงาย แสดงดังรูปที่ 3.7 

 
รูปท่ี 3.7 UTP (Unshielded Twisted Pair) 



- STP (Shield Twisted Pair) 
   เปนสายคูลักษณะคลายกันกับสาย UTP แตมีฉนวนปองกันสัญญาณรบกวน สายคู

ตีเกลียวหุมฉนวนที่เปนโลหะถักเปนรางแหโลหะหรือฟอยส ซ่ึงรางแหนี้จะมีคุณสมบัติเปนเกราะในการ
ปองกันสัญญาณรบกวนตางๆ ภาษาเทคนิคเรียกเกราะนี้วา ชิลด (Shield) จะใชในกรณีที่เชื่อมตอเปนระยะ
ทางไกลเกินกวาระยะทางที่จะใชสาย UTP แสดงดังรูปที่ 3.8 

 
รูปท่ี 3.8 สายคูตีเกลียวหุมฉนวน (Shielded Twisted Pair) 

 

1.2 สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) 
       ลักษณะแกนกลางของสายโคแอกเชียลเปนทองแดงแลวหุมดวยพลาสติกสวนชัน้นอกหุม

ดวยโลหะหรือฟอยลที่ถักเปนรางแหเพื่อปองกันสัญญาณรบกวน สายโคแอกเชียลมี 2 แบบ คือ แบบหนา 
(thick) และแบบบาง (thin) สวนใหญใชกับระบบเครือขายแบบ Ethernet แบบเดิม ซ่ึงใชเชื่อมตอระหวางเครือ่ง
คอมพิวเตอรโดยตรงไมตองใชอุปกรณรวมสาย (Hub) แตในปจจุบันมีการใชนอยลงเนื่องจากถูกแทนที่ดวย
สาย UTP ที่มีราคาถูกกวาและสามารถติดตั้งไดงายกวา แสดงดังรูปที่ 3.9 

 
รูปท่ี 3.9 สายโคแอกเชียล 

  

1.3  ใยแกวนําแสง (Fiber-Optic) 
ลักษณะใยแกวนําแสงจะสงสัญญาณแสงวิ่งผานทอแกวหรือทอพลาสติกเล็กๆซึ่งทอแกวนี้จะ

ถูกหุมดวยเจลหรือพลาสติก เพื่อปองกันความเสียหายและการสูญเสียของสัญญาณ มีขอดีตรงที่สงสัญญาณได
ระยะทางไกลโดยไมมีสัญญาณรบกวน แสดงดังรูปที่ 3.10 



 
รูปท่ี 3.10 ใยแกวนําแสง 

 
2. สายกลางแบบไรสาย (Unguided media) 
เปนสื่อกลางประเภทที่ไมใชวัสดุใดๆ ในการนําสัญญาณ ซ่ึงจะไมมีการกําหนดเสนทางให

สัญญาณเดินทาง เชน คล่ืนไมโครเวฟ คล่ืนแมเหล็กไฟฟา  

2.1 ระบบคลื่นไมโครเวฟ 
ระบบสื่อสารดวยคล่ืนไมโครเวฟ มักใชในการเชื่อมตอเครือขายที่อยูในพื้นที่ที่เชื่อมตอดวย

ส่ือประเภทอื่นลําบาก เชน มีแมน้ําขวางกั้นอยู หรือการสื่อสารขามอาคาร เปนตน การสงสัญญาณขอมูลไปกับ
คล่ืนไมโครเวฟเปนการสงสัญญาณขอมูลแบบรับชวงตอๆ กันจากสถานีรับสงสัญญาณหนึ่งไปยังอีกสถานี
หนึ่ง โดยสามารถเกิดสัญญาณรบกวน ซ่ึงสภาพดินฟาอากาศมีผลตอการสงคลื่นไมโครเวฟพอสมควร  เชนถา
สภาพอากาศมีฝนหรือควันมาก สัญญาณไมโครเวฟจะถูกรบกวนได  ดวยเหตุนี้ทําใหเครื่องสงรับไมโครเวฟ
สวนใหญจะถูกออกแบบมาใหทํางานในสภาพอากาศตางๆ ที่แตกตางกัน แสดงดังรูปที่ 3.11 

 

 
รูปท่ี 3.11 ระบบคลื่นไมโครเวฟ 

   

2.2 ระบบดาวเทียม 
การสื่อสารผานดาวเทียมเปนการสื่อสารที่สถานีรับ-สงที่อยูบนพื้นดิน สงตรงไปยังดาวเทียม

แลวสงกลับมายังตัวรับปลายทางที่พื้นดินอีกครั้งหนึ่ง ลักษณะการสื่อสารระบบดาวเทียมเหมาะสําหรับการ
ติดตอส่ือสารระยะไกลที่ระบบสื่อสารอื่นๆ เขาถึงลําบาก เชน เดินเรืออยูกลางทะเล แสดงดังรูปที่ 3.12 
 



 
รูปท่ี 3.12 ระบบดาวเทยีม 

สัญญาณรบกวนและสภาพดินฟาอากาศก็นับวามีผลตอการสงขอมูลจากสถานีพื้นโลกกับ
ดาวเทียมอยูพอสมควร เพราะวาสภาพอากาศที่แปรปรวนจะรบกวนสัญญาณใหผิดเพี้ยนไปได  โดยสวนใหญ
ดาวเทียมจะถูกออกแบบมาใหชดเชยการรบกวนของสภาพอากาศที่แปรปรวนเหลานั้นเชน  ฝน หรือหมอก  
เปนตน 

 
1.5 อุปกรณสําหรับการสื่อสาร 
การสื่อสารขอมูลดวยคอมพวิเตอรจําเปนตองอาศัยอุปกรณทางอิเล็คโทรนิกคชวยในการสงขอมูล จาก

ผูสงไปยังผูรับ ไมวาจะเปนการแปลงขอมูล เชน ขอความในกระดาษ รูปภาพ ที่ไมอยูในรูปสัญญาณทางไฟฟา
ใหเปลี่ยนอยูในรูปสัญญาณไฟฟาหรือสัญญาณดิจิทัล อุปกรณในการสื่อสารยังรวมถึงอุปกรณที่ชวยในการ
แกปญหาสัญญาณออนกําลัง ปญหาสัญญาณรบกวนเมื่อมีการสงสัญญาณ  ดังนั้นระบบการสื่อสารขอมูลจึง
ตองมีอุปกรณการสื่อสารมาชวยในการจดัการปญหาตางๆ เหลานี้เพื่อใหสามารถสงขอมูลไดอยางถูกตองและ
มีประสิทธิภาพ โดยในหวัขอนี้จะขอยกตวัอยางอุปกรณที่มีการใชกับมากในระบบการสื่อสารขอมูล 

1. เคร่ืองเทอรมินอล (Terminal) 
 เปนเครื่องคอมพิวเตอรตนทางหรือปลายทางที่ทําหนาที่ในการสงและรับขอมูล ไดแก เครื่อง

คอมพิวเตอรสวนบุคคลทั่วๆไป (Personal Computer)   
2. โมเด็ม (Modem) 

 เมื่อตองการเชือ่มตอเครื่องคอมพิวเตอรตวัหนึ่งที่ไมไดเชือ่มตอกับระบบเครือขาย ไปยัง
ระบบอินเทอรเน็ต(Internet) ตองอาศัยอุปกรณที่เรียกวา โมเด็ม ซ่ึงทําหนาที่แปลงสญัญาณจากสญัญาณดิจิทัล
เปนสัญญาณอนาล็อกแลวสงผานไปตามระบบโทรศัพท 

3. เคร่ืองทวนสัญญาณ (Repeater) 
เปนอุปกรณทบทวนสัญญาณ และปองกนัการขาดหายของสัญญาณ เนื่องจาก การสื่อสาร

ขอมูลตองใชสัญญาณไฟฟาในการรับสงขอมูล โดยตามปรกติเมื่อสัญญาณทางไฟฟาเดินทางจากจุดๆหนึ่งไป
ยังปลายทางจะเกดิการสูญเสียแรงดันทางไฟฟา และสงผลใหสัญญาณเกดิอออนกําลัง ดังนั้น จงึจําเปนตองมี
รีพีตเตอรมาชวยในการรับสงขอมูล โดยรีพีตเตอรทําหนาที่ทบทวนสญัญาณไฟฟาขึน้ใหมใหเหมอืนสัญญาณ
เดิมที่ถูกสง 

 
 



4. เคร่ืองขยายสัญญาณ (Amplifier) 
 เปนอุปกรณขยายสัญญาณ โดยมีหนาที่การทํางานเหมอืนกับรีพีตเตอร แตจะใชกบัสัญญาณ

อนาล็อก โดยเมื่อสัญญาณอนาล็อกออนกําลังเครื่องขยายสัญญาณจะทําการขยายสัญญาณที่ออนกําลังใหมีคา
เพิ่มขึ้นใกลเคียงหรือมีคาเทากับสัญญาณเดิม แตของเสียของเครื่องขยายสัญญาณคือ มันจะขยายสัญญาณ
รบกวนที่ผสมมากับสัญญาณขอมูลดวย  
 

2 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network) 
 
จากระบบการสื่อสารขอมูลควยคอมพวิเตอรที่กลาวไวขางตน ซ่ึงจะเปนการสื่อสารขอมูลระหวาง

คอมพิวเตอรฝงสงกับคอมพิวเตอรฝงรับ 2 เครื่อง แตเมื่อเราตองการสื่อสารขอมูลระหวางคอมพวิเตอรมากกวา 
2 ตัว โดยการนําคอมพิวเตอรมาตอรวมกันหลายๆ เครื่อง เราจะเรียกวา ระบบเครือขายคอมพิวเตอร(Computer 
Network) ซ่ึงในปจจบุันระบบเครือขายมีความสําคัญเปนอยางมากทัง้ทางดานธุรกจิ หรือทางดานการศึกษา 
เชน การใชระบบเครือขายของธนาคาร การใชเครือขายในมหาวิทยาลัยเพื่อการคนหนังสื่อ หรือหาขอมูลการ
วิจัย เปนตน  โดยการเชื่อมตอคอมพิวเตอรนั้นเปนการเพิ่มความสามารถของระบบใหสูงขึ้นและเปนการลด
ตนทุนระบบโดยรวมลง ซ่ีงจะมีการแบงการใชงานอุปกรณและขอมูลตาง ๆ ตลอดจนสามารถทํางานรวมกนั
ได เชน สามารถการโอนยายขอมูลระหวางกัน หรือการนําขอมูลไปใชประมวลผลในลักษณะแบงกนัใช
ทรัพยากร เชน แบงกนัใชซีพียู แบงกนัใชฮารดดิสก แบงกันใชโปรแกรม และแบงกันใชอุปกรณอ่ืน ๆ ที่มี
ราคาแพง เปนตน  

 
2.1 ประโยชนการเชื่อมตอคอมพิวเตอร 
การใชทรัพยากร (Resource) รวมกนั คือ สามารถใชอุปกรณที่มีราคาสูงรวมกันได ทําใหประหยัด

คาใชจายฮารดแวร ลงไปไดมากเนื่องจากไมตองมีอุปกรณเหลานีใ้นทกุๆ จดุ เชน ซ้ือเครื่องพิมพคุณภาพดีมา
ใชรวมกนั ดกีวาซื้อเครื่องพิมพใหแกคอมพิวเตอรทุกตวั ดังนัน้การเชื่อมตอคอมพิวเตอรเปนเครอืขายจึงเปน
การเพิ่มประสทิธิภาพการใชงานใหกวางขวางและมากขึน้จากเดิม และการเชื่อมตอเครือขายนั้นยังไมไดจํากดั
อยูที่การเชื่อมตอระหวางเครื่องคอมพิวเตอรเทานั้น แตยังรวมไปถึงการเชื่อมตออุปกรณรอบขาง เชน การ
เชื่อมตอกับระบบโทรศัพท เปนตน 

การใชขอมูลในไฟลรวมกนั   เปนการเขาถึงขอมูลและแบงปนขอมูลของเครื่องคอมพิวเตอรตวัใดก็ได
ที่เชื่อมตอกัน โดยไมตองใชแผนดกิสหรืออุปกรณเกบ็ขอมูลแบบอื่นชวยในการโอนยายขอมูล เชน การใช
ฟอรมงานเอกสารตางๆ รวมกัน หรือการถายโอนขอมูล เปนตน 

 
 
 
 



2.2 ประเภทของระบบเครือขาย 
1. ระบบเครือขายเฉพาะที่(LAN) 
คือ เปนการเชือ่มตอเครือขายขนาดเล็กในพื้นที่ไมใหญมากนัก เชน ภายในหอง หรือภายใน

ตัวอาคาร แสดงดังรูปที่ 3.13 

 
รูปท่ี 3.13 ระบบเครือขายเฉพาะที ่

 
2. ระบบเครือขายระหวางเมือง(MAN) 
คือ เปนการเชือ่มตอเครือขายที่มีขนาดทีใ่หญขึ้นกวา LAN มักเกิดจากการเเชื่อมโยงเครือขาย 

LAN ในบริเวณเดยีวกันเขาดวยกัน เชน การเชื่อมตอระบบระหวางองคกรกับองคกรที่อยู แสดงดังรูปที่ 3.14 

 
รูปท่ี 3.14 ระบบเครือขายระหวางเมือง 

 
3. ระบบเครือขายระยะไกล (WAN) 
เปนเครือขายบริเวณกวาง ซ่ึงอาจมีขอบเขตการเชื่อมตอที่กวางไกลขึ้นจาก LAN และ MAN 

ซ่ึงเมื่อเชื่อมตอแลวจะกอใหเกิดเปนระบบเครือขายในระดับจังหวัด ประเทศ หรือขามทวีปได แสดงดังรูปที่ 
3.15 

 
รูปท่ี 3.15 ระบบเครือขายระยะไกล 



4.  อินเทอรเน็ต 
คือ เครือขายคอมพิวเตอรทีม่ีขนาดใหญมาก โดยเกิดจากการรวมเอาเครือขาย LAN MAN 

และ WAN ยอยๆ จํานวนมากเขาดวยกนั ทําใหคอมพวิเตอรทุกตัวสามารถรับ-สงขอมูลซ่ึงกันและกันได แสดง
ดังรูปที่ 3.16 

 
รูปท่ี 3.16 อินเทอรเน็ต 

 

2.3 รูปแบบการเชื่อมตอของระบบเครือขาย (Network topology) 

1. การเชื่อมตอเครือขายแบบดาว 
ประกอบดวยคอมพิวเตอรหลายๆ เครื่องมาเชื่อมตอในลักษณะแบบดาว คือ มีคอมพิวเตอร

เครื่องหนึ่งที่เปนศูนยกลางในการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ และอุปกรณที่เหลือ โดยเครื่องศูนยกลาง
จะทําหนาที่ในการควบคุมการสื่อสาร ทั้งการกําหนดเสนทางการสื่อสาร หรือการดูแลอุปกรณที่จะใชงาน
รวมกัน กลาวคือ คอมพิวเตอรตัวใด จะติดตอส่ือสารกันจะตองผานคอมพิวเตอรตัวกลางนีต้ลอด หรือ 
คอมพิวเตอรตวัใด ตองการพิมพงาน ก็จะตองตดิตอกับเครื่องพิมพผานคอมพิวเตอรตัวกลางกอน ซ่ึงถา
คอมพิวเตอรศนูยกลางเกิดเสยีหายจะทําใหทั้งระบบไมสามารถติดตอส่ือสารกันได แสดงดังรูปที่ 3.17 

 
รูปท่ี 3.16 การเชื่อมตอเครือขายแบบดาว 

 
2. การเชื่อมตอเครือขายแบบบสั 
เปนการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรและอปุกรณทั้งหมดบนสายสื่อสารเพียงเสนเดียว เชน 

สายคูบิตเกลียว สายโคแอ็กเซียว หรือสายใยแกวนําแสง โดยสัญญานที่ถูกสงออกมาจากอุปกรณหรือ
คอมพิวเตอรตวัใดก็ตามจะเปนลักษณะการกระจายขาว ( Broadcast) คือ สงออกไปทั้งสองทิศทางไปยังทุก
สวนของระบบเครือขายนั้นโดยมีซอฟตแวรที่ติดตั้งกับอุปกรณแตละตัวเปนตวัควบคมุการสื่อสาร ซ่ึงเปนการ



ทํางานที่ไมมีอุปกรณตวัใดทาํหนาที่เปนผูควบคุมระบบเลย ในกรณีนีถ่าอุปกรณใดก็ตามหยุดการทํางานไปก็
จะไมมีผลกระทบตออุปกรณที่ยังคงทํางานอยู แตอยางไรก็ตาม ณ ขณะเวลาๆ หนึง่ระบบนี้จะมอุีปกรณเพยีง
ตัวเดยีวเทานัน้ที่สามารถสงสัญญาณออกมาได โดยอุปกรณตวัอ่ืนทีต่องการสงสัญญาณจะตองหยุดรอจนกวา
ในระบบจะไมมีผูใดสงสัญญาณจึงจะสามารถเริ่มสงสัญญาณของตนเองออกมาได ถามอุีปกรณตั้งแตสองตวั
ขึ้นไปสงสัญญาณออกมาพรอมกันก็จะเกดิปญหาสัญญาณชนกนั (Collision) ซ่ึงจะทําใหสัญญาณของทุกฝาย
เสียหายไมสามารถนําไปใชงานไดระบบนี้จะมีประสิทธิภาพตํ่าในกรณีที่มีอุปกาณเชื่อมตออยูเปนจํานวนมาก 
แสดงดังรูปที่ 3.18 

 
รูปท่ี 3.18 การเชื่อมตอเครือขายแบบบัส 

 
3. การเชื่อมตอเครือขายแบบวงแหวน 
เปนการเชื่อมตอที่มีลักษณะเปนวงแหวน การรับสงขอมูลจะเปนไปในทิศทางเดยีว โดยใช 

Token ซ่ึงเปนตัวอนุญาตใหคอมพวิเตอรตัวใดมีสิทธิส์งขอมูลเพื่อไมใหเกิดการชนกันของขอมลู โดยถา
คอมพิวเตอรตวัใดตองการสงขอมูลก็จะไปจับ Token มาและใสขอมูลไปกับ Token ซ่ึงในขณะที ่Token ไมวาง
คอมพิวเตอรตวัอ่ืน ก็ไมสามารถสงขอมูลได จึงจําเปนตองรอให Token วาง ซ่ึง Token จะวางก็ตอเมื่อสงขอมูล
ไดถูกตองเรียบรอยแลว แสดงดังรูปที่ 3.19 

 
รูปท่ี 3.19 การเชื่อมตอเครือขายแบบดาว 

 
4. เครือขายแบบผสม(Mesh Network) 
เปนเครือขายที่ไมมีรูปรางที่แนนอน เปนการผสมเครือขายหลายๆแบบเขาดวยกนั เชน 

เครือขายแบบบัสผสมแบบวงแหวนผสมแบบดาว แสดงดังรูปที่ 3.20 



 
รูปท่ี 3.20 การเชื่อมตอเครือขายแบบผสม 

 

2.4 องคประกอบของระบบเครือขาย 
ในหวัขอนี้จะเปนการพูดถึงอุปกรณใดบางที่จําเปนตองใชในการสรางเครือขาย เพื่อใหเห็นภาพรวม

ของระบบเครือขายกับสิ่งที่ไดกลาวไปทั้งหมด โดยจะเนนที่เครือขายเฉพาะที่ (LAN) เปนตวัอยาง 
  1. อุปกรณฮารดแวร 

1.1 NIC (Network Interface Card) 
 เปนการดทีใ่ชในการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรกับสายสื่อสาร แสดงดังรูปที่ 3.21 

 
รูปท่ี 3.21 การดแลน 

 
1.2  HUB 
เปนอุปกรณทีจ่ําเปนในการตอสาย LAN แบบ UTP (Unshielded Twisted Pair) โดย 

HUB แตละตวัจะมีพอรตในการเชื่อมตอกับสาย UTP ในจํานวนทีแ่ตกตางกัน เชน 8, 16, 24 หรือมากกวานัน้ 
ขอดีของการใช HUB คือ ถามีเครื่องคอมพิวเตอรตวัใดหรือสายสญัญาณเสนใดมีปญหาผิดปกติก็สามารถดึง
ออกไดโดยงาย สามารถสลับเครื่อง เพิ่ม-ลดจํานวน รวมถึงสะดวกในการโยกยายสายสัญญาณ เพราะ
สายสัญญาณทั้งหมดนัน้รวมที่เดียวกันหมด ซ่ึงอาจทําเปนหองหรือตูขึ้นมาเก็บสายสัญญาณใหเรียบรอยได 
แสดงดังรูปที่ 3.22 

 
รูปท่ี 3.22 รูปแสดง Hub ที่ใชในการเชื่อมตอ 

 



1.3 Bridge 
เปนอุปกรณทีท่ําหนาที่ติดตอส่ือสารขอมูลระหวางเครือขาย LAN 2 เครือขาย โดย

บริดจจะรับขอมูลจากเครือขายตนทาง แลวทําการตรวจสอบตําแหนงของเครือขายปลายทาง จากนั้นจะทําการ
สงขอมูลไปยังเครือขายปลายทาง แสดงดังรูปที่ 3.23 

 
รูปท่ี 3.23 รูปแสดง Bridge ที่ใชในการเชือ่มตอ 

 

1.4 Router 
เราเตอร เหมือนกับบริดจ แตจะมีประสิทธิภาพมากกวา โดยสามารถจัดหาเสนทาง

ขอมูล เพื่อสงไปใหยังสถานีปลายทางไดอยางถูกตอง ปจจุบันไดมีการรวมหนาทีก่ารทํางานของ Gateway ไว
ใน Router แลวทําใหสามารถเชื่อมตอกับเครือขายอื่นๆ ไดอยางไมมีขอจํากัดทางดานรูปแบบของแพ็คเก็ต เชน
Router สามารถแปลงรูปแบบของ Apple talk ไปเปน TCP/IP ได เปนตน แสดงดังรูปที่ 3.24 

 
รูปท่ี 3.24 รูปแสดง Router ที่ใชในการเชือ่มตอ 

 

2. ซอฟตแวร 
ระบบปฏิบัติการของระบบเครือขาย เรียกวา NOS (Network Operating System) เปนตัวตดิตอ

ระหวางสถานผูีใช กับ ไฟลเซิรฟเวอร เชน Novell’s NetWare OS/2 LAN Server, Microsoft Windows NT 
Server, Microsoft Windows NT 2000, AppleShare, Unix, Linux เปนตน 
  3. ตัวกลางนาํขอมูล 
  ตัวกลางที่ใชในระบบเครือขาย สามารถเปนไดหลายชนิด เชน สาย Coaxial, UTP 
(Unshielded Twisted-Pairs), สายไฟเบอรออฟติค หรืออาจเปนคลื่นวิทยทุี่ใชกับ Wireless LAN  



 2.5 ขอจํากัดของระบบเครือขาย 
 ขอจํากัดของระบบเครือขายมีหลายประการ ประการแรก คือ การเรียกใชขอมูลในไฟลผานระบบ
เครื่อขายนั้นจะมีความเรว็ทีช่ากวาการเรยีกใชขอมูลกับฮารดดิสกในเครื่องของตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากขอจํากดั
ของสายสัญญาณและระยะทางที่ใชในการสงขอมูล   ประเด็นที่สอง คือ การแบงทรัพยากรกนัใชนั้นอาจไม
สามารถใชทรัพยากรนัน้ๆไดทันทีทันใด เพราะหากมีการเรียกใชทรัพยากรเดยีวกนัจากคอมพวิเตอร 2 เครื่อง
พรอมกัน เชน การใชเครื่องพิมพโดยเครื่องพิมพนั้นมกีารใชงานจากคอมพิวเตอรตวัอ่ืนอยูกอนหนาแลว งาน
พิมพของเรากจ็ะตองเขาควิรอการทํางาน ประเด็นที่สาม การดูแลระบบความปลอดภัยของเครือขายนั้นมีความ
ยากกวาการดแูลเครื่องคอมพิวเตอรที่ทํางานตัวเดียว เพราะจะมีโอกาสที่จะถูกผูอ่ืนแอบเขามาเอาขอมูลไดจาก
หลายๆที่  
 

3 มาตรฐานของระบบเครือขายเฉพาะที่ (LAN) 
 

ระบบ LAN ของเครื่องคอมพิวเตอรทีใ่ชกนัทัว่ไปมีฮารดแวรที่ยดึมาตรฐานของสถาบนัวศิวกรรมไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสของสหรัส หรือ IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineering) โดยสามารถ
แบงไดดังนี ้

3.1 อีเทอรเน็ต (Ethernet)  
อีเทอรเน็ต (Eternet) เปนระบบ LAN ที่พัฒนาขึ้นโดย 3 บริษัทใหญคือบริษัท Xerox Corporation, 

Digital Equipment Corporation (DEC) และ Intel ในป ค.ศ 1976 เร่ิมจากศูนยวจิัย PARC (Palo Alto Research 
Center ของ Xerox) ซ่ึงถูกจัดเปนมาตรฐานรหัส 802.3 ของ IEEE ปจจุบันมีการใชกนัอยางแพรหลาย โดยใน
ระยะแรกอีเทอรเน็ตใชสาย Coaxial เปนหลักตอมาไดพัฒนาและเปลี่ยนไปใชสายแบบ UTP(Unshielded 
Twisted Pair) มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีราคาและสามารถติดตั้งไดงาย รวมถึงความเร็วในการรับ-สงขอมูลถูก
ทําใหเพิ่มขึน้จาก 10Mbps ไปเปน 100-1000 Mbps(1 Gbps) ในปจจุบนัและอาจถึง10 Gbps  

ลักษณะสําคัญของอีเทอรเน็ต คือ ขอมูลทุกอยางจะถูกสงผานตัวกลางที่เชื่อมระหวางทุกๆ เครื่อง ซ่ึงก็
คือสาย Coaxial นั่นเอง ดังนั้น Ethernet ในยุคแรกจึงใชการตอสายแบบบัส (Bus) ที่วิ่งผานทุกเครื่องและตอมา
คอยๆเปลี่ยนไปสูการตอแบบดาว (Star) ที่รวมสายเขาศูนยกลาง เมื่อมีการใชสาย UTP และตอผานอุปกรณฮัป 
(Hub) มาตรฐานที่สําคัญของ Ethernet ไดแก 10Base-5, 10Base-2,10Base-T โดยรหัสแตละตัวมีความหมาย
แสดงดังรูปที่ 3.25 

 
  
 
 

 
รูปท่ี 3.25 ความหมายของรหัสแตละตวั 

10Base-5 

ความเร็ว 

วิธีสงสัญญาณ 

สายที่ใช 



ความเร็ว เปนตัวบอกความเร็วสูงสุดที่ระบบทําไดในกรณีที่ไมมีอุปสรรคใดๆ มาทําใหความเร็วลดลง 
โดยในระบบทํางานจริงๆ ไมสามารถทําได ปจจุบันมีทีใ่ชกันคือ 10, 100, 1000 เมกะบิตตอวินาท ี

วิธีสงสัญญาณ เปนตัวบอกลักษณะการสงสัญญาณทางไฟฟา จะมี 2 ลักษณะคือ Baseband และ 
Broadband โดย Baseband คือวิธีการสงสัญญาณแบบดิจิทัล 0 และ 1 จะไมมกีารผสมสัญญาณนี้เขากับ
สัญญาณความถี่สูงอื่นใด สวน Broadband คือ การสงสัญญาณแบบอนาล็อก ที่มีการผสมสัญญาณระหวาง
สัญญาณขอมูลแบบอนาล็อกกับสัญญาณคลื่นพา (Carrier Signal) เพื่อใหสงไดไกลและมีความเพี้ยนนอยกวา
แบบแรก  

สายที่ใช  รหัสที่ใชแตละตวัมีความหมายดงันี้ 
5 หมายถึง การใชสายแบบ Thick coaxial ซ่ึงมีขนาดใหญโยงถึงกัน สายแบบนี้ลากไปไกลไดไมเกนิ 

500 เมตร จึงใชเลข 5 
2 หมายถึง การใชสายแบบ Thin coaxial ซ่ึงมีขนาดเล็กโยงถึงกัน สายแบบนี้ลากไปไกลไดไมเกิน 200 

เมตร จึงใชเลข 2 
T หมายถึง การใชสาย UTP (Unshielded Twisted-Pair) แบบที่เรียกวา Category 5 (CAT 5) โดยทํา

การตอเชื่อมทุกเครื่องเขาหาอุปกรณรวมสายหรือ hub สายแบบนี้ลากไปไกลไดไมเกนิ 100 เมตร  
F      เปนระบบที่ใชสาย Fiber-optic ซ่ึงสามารถลากไปไดไกลหลายรอยเมตรขึ้นไป 
 
3.2 ฟาสตอีเทอรเน็ต และ Gigabit Ethernet  
Ethernet ในปจจุบันไดรับการพัฒนาใหมีความเร็วเพิ่มจาก 10 Mbps ขึ้นเปน 100 และ 1000 Mbps 

หรือกวานั้น ซ่ึงถูกนํามาใชกับการสงขอมูลขนาดใหญหรือภาพ (Image) รวมทั้งขอมูลที่ตองรับสงใหไดตาม
เวลาจริง (Real-time) เชน ภาพเคลื่อนไหวและเสียง โดยมาตรฐานของ Ethernet ความเร็วสูงจัดเปนกลุมดังนี้ 

100Base-T เปนระบบที่พฒันาโดยใชสายที่ดีขึ้นกวา 10Base-T เดิม คือ ใชเปนสาย   
UTP ที่ดีกวา เชนสาย CAT5+ หรือ CAT5e โดย Hub ตองรองรับความเร็ว 100Mbps ดวย ระบบเครอืขาย LAN 
รุนใหมจะใชมาตรฐานนี้เปนหลัก โดยสายที่ใชกับระบบ 100Base-T นี้จะแยกรับสงขอมูลเปน 4 คูสาย ดวย
ความเร็วคูสายละ 25 Mbps รวมเปน 25 x 4 = 100Mbps 

Gigabit Ethernet หรือเรียกกันเปน 1000Base-T (สาย UTB) หรือ 1000Base-F (สาย 
Fiber optic) เปนเทคโนโลยใีหมที่จะทําใหสามารถสงขอมูลไดในระดบัความเร็ว 1000 Mbps หรือ 1 Gbps ซ่ึง
กําลังจะเปนมาตรฐานใหมของระบบเครือขายสําหรับงานที่ตองการความเร็วสูงมาก เชน งานกราฟก  

10 Gigabit Ethernet เปนเทคโนโลยีใหมทีจ่ะสามารถรับสงขอมูล ไดในระดับความเรว็ 
10000 Mbps หรือ 10 Gbps คาดวาระยะแรกจะใชกับการเชื่อมตอระหวางเมือง หรือ WAN แตตอไปก็คงเขามา
อยูในระดับเครื่องเซิรฟเวอรและเดสก็ท็อปตามลําดับ รายละเอียดแสดงตามตารางที่ 3.1 

 
 



ตารางที่ 3.1 รายละเอียดของ Ethernet แตละชนิด 

ชนิด สายเคเบิล 
ควายาว
สูงสุด 
(เมตร) 

จํานวน
โหนด 

ขอดี ขอเสีย 

10Base5 สายโคแอกเชยีลแบบหนา 500 100 ใชเปนเครือขายกระดูก
สันหลังภายในตึก 

ถาสายเคเบิลขาดหรือ
หัวตอหลวมจะทําให
ระบบเสียหาย 

10Base2 สายโคแอกเชยีลแบบบาง 200 30 ถูกสุด เหมือนกับ 10Base5 
10Base-T สายคูตีเกลียว 100 1024 ดูแลรักษางาย ความยาวของสายถึงฮับ

ส้ันและฮับขนาดใหญ
ราคาแพง 

10Base-F สายใยแกวนําแสง 1024 1024 เชื่อมโยงระหวางตึก 
ทนทานตอการถูก
รบกวนไดเปนอยางด ี

ราคาแพง 

 
3.3 โทเคนริง (Token Ring) 

เปนการตอ LAN ในแบบวงแหวน (Ring) โดยมีวิธีควบคุมการสงขอมูลแบบ Token-passing ที่
พัฒนาขึ้นโดยบริษัทไอบีเอม็ โดยในรุนแรกๆจะมีความเร็วเพยีง 4 Mbps แตตอมาไดปรับปรุงเปน 16Mbps 
จุดออนของ Token-Ring คือ ถาสายเสนใดเสนหนึ่งขาดวงแหวน จะไมครบวงและทํางานไมได แสดงดังรูปที่ 
3.26 

 
รูปท่ี 3.26 รูปแสดง Token Ring 

 

3.4 FDDI (Fiber Distributed Data Interface) 
FDDI เปนมาตรฐานการตอระบบเครือขายโดยใชสาย Fiber optic ซ่ึงสามารถรับสงขอมูลไดที่

ความเร็วสูงถึง 100 Mbps เทากับ Fast Ethernet ลักษณะของ FDDI จะตอเปนวงแหวน โดย FDDI เหมาะทีจ่ะ
ใชเปน backbone ที่เชื่อมตอระบบ LAN หลายๆวงเขาดวยกัน โดยแตละวง LAN จะตองมีตัวรวมสาย 
(concentrator) หรืออุปกรณ Router ที่ใชตอระหวาง LAN ทั้งวงเขาเปนสถานี  



ในวงของ FDDI มีสายสองชั้นเดินคูขนานกัน เพื่อสํารองในกรณีเกดิสายขาดขึ้นวงจรจะไดตัดสวนที่
ขาดออกแลววนสายที่เหลือใหครบรอบเปน ring ตามเดมิ ลักษณะการรับสงขอมูลของ FDDI ก็ใชวิธี Token-
passing เชน เดียวกับ Token Ring แสดงดงัรูปที่ 3.27 

 
รูปท่ี 3.27 รูปแสดง FDDI 

 
เครือขาย LAN ไรสาย (Wireless LAN) 
เครือขาย LAN ไรสาย คือ เครือขายที่อาศัยคล่ืนวิทยุ (Radio Frequency) ในการรบัสงขอมูล ซ่ึงมี

ประโยชนที่เหน็ไดชัด คือ เร่ืองของการไมตองเดินสายเหมือน LAN แบบอื่นๆ ซ่ึงเหมาะกับการใชงานในบาน
หรือสถานทีที่ไมสะดวกในการเดินสาย เชน ที่บาน โดยคุณอาจเลนอินเทอรเนต็ผานเครื่องเครื่องหนึ่งที่ทํา
หนาที่เชื่อมตอผานโมเด็มไดจากทกุหองในบาน หรือ แมแตบริเวณหนาบาน โดยสามารถเชื่อมตอไดทุกที่ทกุ
จุดภายในระยะทําการ เนื่องจากคลื่นวิทยนุี้มีคุณสมบัติในการทะลุทะลวงสิ่งกีดขวางตางๆไดดี ไมวาจะเปน
ผนัง กําแพง เพดาน แตปญหาสําหรับระบบเครือขายไรสายคือเร่ืองการรบกวนของสัญญาณวิทย ุแสดงดังรูปที่ 
3.28 

 
รูปท่ี 3.28 รูปแสดง Wireless LAN 

ปจจุบันเครือขายแบบไรสายมี 2 มาตรฐาน คือ HomeRF (Home Radio Frequency) และ IEEE 802.11 
โดย IEEE 802.11นั้นสามารถแตกยอยออกเปนหลายมาตาฐานยอยตามสัญลักษณตัวสุดทาย เชน IEEE 
802.11a, IEEE802.11b, IEEE802.11g เปนตน แตที่กาํลังเปนที่นิยมและแพรหลายกันอยูคือ IEEE 802.11b 
หรือ Wireless LAN เรียกสั้นๆวา” WLAN” เครื่องโนตบุครุนใหมหลายยีห่อก็ใหอุปกรณ Wireless LAN แบบ
นี้มาในตวัเลย สําหรับความถี่ของคลื่นที่ไดรับจัดสรรมาใหใชจะมี 3 ชวง ดงัรูป ซ่ึงเรียกวาเปน ISM Bands 
(ISM = Industrial, Scientific และ Medical) โดยขณะนี้กาํลังใชความถี่ระหวาง 2.4 – 2.4835 GHz 
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คําถามทายบท 
1. องคประกอบพื้นฐานของการสื่อสารขอมูลทางคอมพิวเตอรประกอบดวยอะไรบาง จงอธิบาย 

2. ชนิดของการสื่อสารมีกี่ประเภท อะไรบาง 
3. ส่ือกลางในการสื่อสารมีกี่ประเภท อะไรบาง แตละลักษณะมีขอดี ขอเสียอยางไร 

4. ประเภทของเครือขายคอมพิวเตอรมีกี่ประเภท อะไรบาง 
5. รูปแบบของการเชื่อมตอของระบบเครือขายมีกี่ประเภท จงอธิบาย 
6. องคประกอบของระบบเครือขายมีอะไรบาง จงอธิบาย 
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