
       

ใบความรู 
ระบบเครื่อขาย 

 

ในสมัยกอนทีจ่ะมีระบบเครอืขายคอมพิวเตอรเกิดขึ้นมานั้น การขนถาย แลกเปลี่ยนขอมูลกันนั้น ไม
คอยมีความสะดวกมากนกั และยังมีความเสี่ยงตอการสูญหายของขอมูลในขณะขนยายอีกดวย ซ่ึงโดยสวนใหญ 
ในการแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกันนั้น จะใชการคัดลอกขอมูล (Copy) ลงบนแผนดิสก ซ่ึงบางครั้งก็อาจจะ
ทําไดสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี แตบางครั้งคุณอาจจะโชคราย พบวาเมื่อนําขอมูลมา จะนํามาใวในเครื่อง ของเรา 
มันก็ดันเสียขึน้มาดื้อ ๆหรือทําแผนสูญหายไป คุณก็จะรูสึกไมคอยดแีน ๆ ยิ่งถาจอกบัขอมูลที่มีขนาดใหญแลว
ละก ็คุณจะทําอยางไรด ี 

จากผลเสียขางตนที่กลาวมา จึงเปนสาเหตทุําใหตองมีระบบเครือขายขึ้นมาใชกนัดังในปจจุบัน หลักการ
พื้นฐานอยางเห็นไดชัด ของระบบเครือขายคอมพิวเตอร นั้นกค็ือ เครื่องคอมพิวเตอรทุก ๆ เครื่องที่อยูในระบบ
เครือขาย จะตองเชื่อมตอเขาดวยกัน และจดัใหอยูในรูปแบบของระบบเครือขายคอมพิวเตอร มีหลายคนมักจะ
นึกถึงภาพของระบบเครือขายคอมพิวเตอรวาจะตองมีเครื่องคอมพิวเตอรอยูเปน สิบ ๆ เครื่องเชื่อมตอกันอยู แต
อันที่จริงแลว การที่มีเครื่องคอมพิวเตอรตัง้แต 2 เครื่องขึ้นไป เชื่อมติดตอส่ือสารกันอยู และสามารถแลกเปลี่ยน
ขอมูลระหวางกันได เขาใชทรัพยากรรวมกนัไดอยางเชน พรินเตอร สแกนเนอร ซีดีรอม ไดรฟ A ฮารดดิสก 
เปนตน ก็ถือวาเปนระบบเครือขายขนาด เล็ก ๆ แลว  

วัตถุประสงคของการใชระบบเครือขาย 
วัตถุประสงคของการเลือกใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรก็เพื่อ 

1.สามารถใชโปรแกรมและขอมูลรวมกันได ก็คือ เครื่องลูก(Client) สามารถเขามาใช โปรแกรม ขอมูล 
รวมกันไดจากเครื่องแม (Server) หรือระหวางเครื่องลูกกบัเครื่องลูกก็ได เปนการประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ
โปรแกรม ไมจําเปนวาทุกเครื่องตองมีโปรแกรมเดยีวกันนี้ในเครื่องของตนเอง  

2. เพื่อความประหยดั เพราะวาเปนการลงทุนที่คุมคา อยางเชนในสํานกังานหนึ่งมีเครื่องอยู 30 เครื่อง 
หรือมากกวานี ้ถาไมมีการนําระบบเครือขายคอมพิวเตอรมาใช จะเห็นวาตองใชเครื่องพิมพอยางนอย 5 - 10 
เครื่อง มาใชงาน แตถามีระบบเครือขายคอมพิวเตอรมาใชแลวละกอ กส็ามารถใชอุปกรณ หรือเครื่องพิมพ
ประมาณ 2-3 เครื่องก็พอตอการใชงานแลว เพราะวาทุกเครื่องสามารถเขาใชเครื่องพิมพเครื่องไหนก็ได ผาน
เครื่องอื่น ๆ ที่ในระบบเครือขายเดียวกัน  

3. เพื่อความเชือ่ถือไดของระบบงาน นับเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับการดําเนินธุรกิจ ถาทํางานไดเร็วแตขาด
ความนาเชื่อถือก็ถือวาใชไมได ไมมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเมื่อนําระบบ Computer Network มาใชงาน ทํา



       

ระบบงานมีประสิทธิภาพ มีความนาเชื่อถือของขอมูล เพราะจะมีการทําสํารองขอมูลไว เมื่อเครื่องที่ใชงานเกดิมี
ปญหา ก็สามารถนําขอมูลที่มีการสํารองมาใชได อยางทนัที  

 4. ประหยดัเวลา คาเดินทาง เมื่อตองการแลกเปลี่ยนขอมลูกัน ในที่ที่อยูหางไกลกนั เชน บริษัทแมอยูที ่
กรุงเทพ สวนบริษัทลูกอาจจะอยูตามตางจังหวดั แตละที่ก็มีการเก็บขอมูล การเงิน ประวัติลูกคา และอื่นๆ แตถา
ตองการใชขอมูลของอีกที่หนึ่งจะเกิดความลําบาก ลาชา และไมสะดวก จึงมีการนําหลักการของ Computer 
Network มาใชงาน เชน มีการใชทรัพยากรรวมกัน หรือโปรแกรม ขอมูล รวมกัน  
 

โครงสรางของระบบเครือขาย 

โครงสรางที่จะประกอบกันมาเปนสวนของระบบเครือขายคอมพิวเตอรนั้น ก็จะประกอบไปดวย เครื่อง
คอมพิวเตอรหลัก (Server) เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Client) และอุปกรณในการเชือ่มตอ (Network Device)  

- เครื่องคอมพิวเตอรหลัก (Server) หรือเครื่องเซิรฟเวอร ก็คือเครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่ให บริการ
ขอมูลและทรัพยากรของระบบ เครื่องเซิรฟเวอรนัน้จะตองเปนเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง ไมวาจะเปนเรื่องของ
คอมเร็วของซีพีย ูขนาดของหนวยความจํา ขนาดความจขุอมูลของฮารดดิสก เครื่อง Server นั้นสามารถแบงออก
ไดเปนหลายประเภทตามความเหมาะสมกบัการใชงาน เพื่อใหไดมาซึ่งประสิทธิภาพในการใหบริการ อยางเชน
Web Server , FTP Server , File Server , Mail Server , Printer Server เปนตน  

- เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย (Client) หรือเครื่องไคลเอ็นต กค็ือเครื่องคอมพิวเตอรที่มีหนาที่ขอ ใช
ทรัพยากรของระบบจากเครือ่ง Server หรือจากเครื่อง Client ดวยกนักไ็ด  

- - อุปกรณในการเชื่อมการติดตอส่ือสาร เปนอุปกรณที่ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรในระบบเครือขาย 
สามารถติดตอส่ือสารกันได ก็มีอุปกรณอยางเชน สายสัญญาณขอมูล (Network Cable) แผงวงจรรับสงสัญญาณ
จากสายสัญญาณ ( Network Adapter) ซ่ึงเปนอุปกรณทีใ่ชเปนชองทางเดินของขอมูล  

ประเภทของระบบเครือขายคอมพิวเตอรตามระยะการเชือ่มตอ 

ในโลกยุคปจจบุัน ระบบเครอืขายคอมพิวเตอร มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ไดกลายเปนสวนหนึ่งของการ
พัฒนาระบบภายในองคกร บริษัทหรือหนวยงาน และสถาบันการศึกษา ซ่ึงระบบเครือขายคอมพิวเตอรก็
หมายถึง การนําเครื่องคอมพิวเตอรตั้งแต 2 เครื่องขึ้นไป มาทําการเชื่อมตอกันเปนระบบเครือขายคอมพิวเตอร
สามารถแบงออกเปน 3 ประเภทดังนี ้คือ 
 

1. ระบบเครือขายคอมพิวเตอรระยะใกล (Local Area Network หรือ LAN )  



       

เปนระบบเครอืขายระดับทองถ่ิน มีขนาดเล็ก ครอบคุมพื้นที่จํากัด เชื่อมโยงกันในรัศมีใกล ๆ ในเขต
พื้นที่เดยีวกัน เชน ในอาคารเดียวกัน หองเดียวกัน ภายในตึกเดยีวกันหรือหลาย ๆ ตึกใกล ๆ กัน เปนตน โดยไม
ตองเชื่อมการติดตอกับองคการโทรศัพทหรือการสื่อสารแหงประเทศไทย ระบบแลนมีประโยชนตรงที่สามารถ
ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรหลาย ๆ เครื่องที่เชื่อมตอกัน สามารถสงขอมูลแลกเปลี่ยนกนัไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
และยังสามารถใชทรัพยากรรวมกันไดอีกดวย  

เทคโนโลยีของระบบเครือขาย Lan มีหลายรูปแบบ อยางเชน แลนแบบ Ethernet , Fast Ethernet , 
Token Ring เปนตน แตเทคโนโลยีที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในปจจบุันก็คือ Ethernet และ Fast Ethernet 
ระบบเครือขายโดยทัว่ไปทีใ่ชกันอยูนี ้จะเปนการนําเครอืขายระบบแลนมาประยกุตใชใหเหมาะสมกับ
ระบบงานของตน  
 

2. ระบบเครือขายเน็ตเวิรกระยะกลาง (Metropolitan Area Network หรือ MAN)  

เปนระบบเครอืขายระดับเมอืง คือมีการเชื่อมโยงกันในพื้นที ่ที่กวางไกลกวาระบบ LAN คืออาจจะเชื่อมโยง
กันภายในจังหวัด โดยจะตองมีการใชระบบเครือขายขององคการโทรศัพทหรือองค
การสื่อสารแหงประเทศไทย  

3. ระบบเครือขายระยะไกล (Wide Area Network หรือ WAN)  

เปนระบบเครอืขายระดับไกล คือจะเปนเครือขายที่เชื่อมตอคอมพิวเตอรหรืออุปกรณ ที่อยูหางไกลกนัเขา
ดวยกัน อาจจะตองเปนการติดตอส่ือสารกัน ในระดับประเทศ ขามทวีปหรือทั่วโลกก็ได ในการเชือ่มการ
ติดตอกันนั้น จะตองมีการตอเขากับระบบสื่อสารขององคการโทรศัพท หรือการสื่อสารแหงประเทศไทย
เสียกอน เพราะจะเปนการสงขอมูลผานทางสายโทรศัพทในการติดตอส่ือสารกัน 
 

Local Area Network 
 

ในปจจุบนัมีการนําคอมพิวเตอรเขามาใชงานในหนวยงานประเภทตางๆ มากมาย ซ่ึงมีผลทําใหการทํางาน
ในองคกรหรือหนวยงาน สามารถทํางานไดอยางเปนระบบ และสามารถพัฒนาการทํางานไดอยางตอเนื่อง 
ซ่ึงการนําคอมพิวเตอรเขามาใชในองคกร หรือหนวยงาน ก็เร่ิมมีการพัฒนาขึ้น แทนที่จะใชในลกัษณะหนึ่ง
เครื่องตอหนึ่งคน ก็ใหมีการใชเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ และขอมูลตางๆรวมกัน โดยนําคอมพวิเตอรมา
ตอเชื่อมกัน ซ่ึงเรียกสิ่งนีว้า "ระบบแลน" ความจริงแลวระบบแลนถูกนํามาใชเปนเวลานานแลว  



       

แตจะจํากดัการใชงานอยูในเฉพาะกลุมคนบางกลุมเทานัน้ แตในปจจุบนัระบบแลนถกูนํามาใชอยาง
แพรหลายมากขึ้น อยางเชนราน Internet Cafe ที่เปดกันอยางมากมายในปจจุบันทัว่ทกุจังหวัดทัว่ประเทศ ซ่ึง
รานเหลานี้กใ็ชระบบเครือขายประเภท Lan นี้ ในการประกอบธุรกิจ เพราะจําเปนตองมีการจัดระบบการใช
งาน ไมวาจะเปนการเลน Internet เลนเกมแบบ Multi Player ผานระบบ Lan และInternet เปนตน ซ่ึงการนาํ
ระบบแลนมาใชนั้น ก็มีรูปแบบในการเชื่อมตอหลากหลายรูปแบบ แตกตางกันไป ตามความเหมาะสมใน
การนํามาใช ซ่ึงรูปแบบการเชื่อมตอ หรือ Topology ของระบบแลนนัน้เอง  

รูปแบบของการเชื่อมโยงเครือขาย หรือโทโปโลยี (LAN Topology) 
 

โทโปโลยีคือลักษณะทางกายภาพ (ภายนอก) ของระบบเครือขาย ซ่ึงหมายถึง ลักษณะของการเชือ่มโยงสาย
ส่ือสารเขากับอุปกรณ อิเล็กทรอนิกสและเครื่องคอมพิวเตอร ภายในเครือขายดวยกันนั่นเอง โทโปโลยีของ
เครือขาย LAN แตละแบบมีความเหมาะสมในการใชงาน แตกตางกนัออกไป การนําไปใชจึงมีความจําเปน
ที่เราจะตองทําการศึกษาลักษณะและคุณสมบัติ ขอดีและขอเสียของโทโปโลยีแตละแบบ เพื่อนําไปใชใน
การออกแบบพิจารณาเครือขาย ใหเหมาะสมกับการใชงาน รูปแบบของโทโปโลยี ของเครือขายหลัก ๆ มี
ดังตอไปนี ้ 
 

1.โทโปโลยีแบบบัส (BUS)  

เปนรูปแบบที ่เครื่องคอมพิวเตอรจะถูกเชื่อมตอกันโดยผายสายสัญญาณแกนหลัก ที่เรียกวา BUS หรือ แบ็ค
โบน (Backbone) คือ สายรับสงสัญญาณขอมูลหลัก ใชเปนทางเดินขอมูลของทุกเครื่องภายในระบบ



       

เครือขาย และจะมีสายแยกยอยออกไปในแตละจุด เพื่อเชื่อมตอเขากับคอมพิวเตอรเครื่องอื่น ๆ ซ่ึงเรียกวา
โหนด (Node) ขอมูลจากโหนดผูสงจะถูกสงเขาสูสายบัสในรูปของแพ็กเกจ ซ่ึงแตละแพ็กเกจจะประกอบ
ไปดวยขอมูลของผูสง, ผูรับ และขอมูลที่จะสง การสื่อสารภายในสายบัสจะเปนแบบ 2 ทิศทางแยกไปยัง
ปลายทั้ง 2 ดานของ บัส โดยตรงปลายทั้ง 2 ดานของบัส จะมีเทอรมิเนเตอร (Terminator) ทําหนาทีล่บลาง
สัญญาณที่สงมาถึง เพื่อปองกันไมใหสัญญาณขอมูลนั้นสะทอนกลับ เขามายังบัสอีก เพื่อเปนการปองกัน
การชนกันของขอมูลอ่ืน ๆ ที่เดินทางอยูบนบัสในขณะนั้น  
สัญญาณขอมูลจากโหนดผูสงเมื่อเขาสูบัส ขอมูลจะไหลผานไปยังปลายทั้ง 2 ดานของบัส แตละโหนดที่
เชื่อมตอเขากบับัส จะคอยตรวจดวูา ตําแหนงปลายทางทีม่ากับแพก็เกจขอมูลนั้นตรงกับตําแหนงของตน
หรือไม ถาตรง ก็จะรับขอมลูนั้นเขามาสูโหนด ตน แตถาไมใช ก็จะปลอยใหสัญญาณขอมูลนั้นผานไป จะ
เห็นวาทุก ๆ โหนดภายในเครือขายแบบ BUS นั้นสามารถรับรูสัญญาณขอมูลได แตจะมีเพยีงโหนด
ปลายทางเพียงโหนดเดยีวเทานั้นที่จะรับขอมูลนั้นไปได  
ขอดี  
- ไมตองเสียคาใชจายในการวางสายสัญญาณมากนกั สามารถขยายระบบไดงาย เสียคาใชจายนอย ซ่ึงถือวา
ระบบบัสนี้เปนแบบโทโปโลยีที่ไดรับความนิยมใชกันมากที่สุดมา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เหตุผลอยาง
หนึ่งก็คือสามารถติดตั้งระบบ ดูแลรักษา และติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมไดงาย ไมตองใชเทคนิคที่ยุงยากซับซอน
มากนัก  
ขอเสีย  
- อาจเกดิขอผิดพลาดงาย เนือ่งจากทุกเครือ่งคอมพิวเตอร ตอยูบนสายสัญญาณเพียงเสนเดียว ดังนั้นหากม ี
สัญญาณขาดที่ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง ก็จะทําใหเครื่องบางเครื่อง หรือทั้งหมดในระบบไมสามารถใชงาน
ไดตามไปดวย  
- การตรวจหาโหนดเสีย ทําไดยาก เนื่องจากขณะใดขณะหนึ่ง จะมีคอมพิวเตอรเพยีงเครื่องเดียวเทานั้น ที่
สามารถสงขอความ ออกมาบนสายสัญญาณ ดังนั้นถามีเครื่องคอมพิวเตอรจํานวนมากๆ อาจทําใหเกิดการ
คับคั่งของเน็ตเวิรค ซ่ึงจะทําใหระบบชาลงได  



       

 
2.โทโปโลยีแบบวงแหวน (RING)  
เปนรูปแบบที ่เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องในระบบเครือขาย ทั้งเครื่องที่เปนผูใหบริการ( Server) และ 
เครื่องที่เปนผูขอใชบริการ(Client) ทุกเครื่องถูกเชื่อมตอกันเปนวงกลม ขอมูลขาวสารที่สงระหวางกัน จะ
ไหลวนอยูในเครือขายไปใน ทิศทางเดียวกนั โดยไมมจีุดปลายหรือเทอรมิเนเตอรเชนเดียวกับเครือขายแบบ 
BUS ในแตละโหนดหรือแตละเครื่อง จะมรีีพีตเตอร (Repeater) ประจําแตละเครื่อง 1 ตัว ซ่ึงจะทําหนาที่
เพิ่มเติมขอมูลที่จําเปนตอการติดตอส่ือสารเขาในสวนหวัของแพก็เกจที่สง และตรวจสอบขอมูลจากสวนหัว
ของ Packet ที่สงมาถึง วาเปนขอมูลของตนหรือไม แตถาไมใชก็จะปลอยขอมูลนั้นไปยัง Repeater ของ
เครื่องถัดไป  
 
ขอดี  
- ผูสงสามารถสงขอมูลไปยังผูรับไดหลาย ๆ เครื่องพรอม ๆ กัน โดยกําหนดตําแหนงปลายทางเหลานั้นลง
ในสวนหัวของแพ็กเกจขอมลู Repeaterของแตละเครื่องจะทําการตรวจสอบเองวา ขอมูลที่สงมาใหนั้น เปน
ตนเองหรือไม  
- การสงผานขอมูลในเครือขายแบบ RING จะเปนไปในทิศทางเดียวจากเครื่องสูเครื่อง จึงไมมีการชนกัน
ของสัญญาณ ขอมูลที่สงออกไป  
- คอมพิวเตอรทุกเครื่องในเน็ตเวิรกมีโอกาสที่จะสงขอมูลไดอยางทัดเทียมกัน  
ขอเสีย  
- ถามีเครื่องใดเครื่องหนึ่งในเครือขายเสียหาย ขอมูลจะไมสามารถสงผานไปยังเครื่องตอ ๆ ไปได และจะทํา
ใหเครือขายทัง้เครือขาย หยดุชะงักได  
- ขณะที่ขอมูลถูกสงผานแตละเครื่อง เวลาสวนหนึ่งจะสญูเสียไปกับการที่ทุก ๆ Repeater จะตองทําการ
ตรวจสอบตําแหนงปลายทางของขอมูลนั้น ๆ ทุก ขอมูลที่สงผานมาถึง  
 



       

3.โทโปโลยีแบบดาว (STAR)  

เปนรูปแบบที ่เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่เชื่อมตอเขาดวยกันในเครอืขาย จะตองเชื่อมตอกับอุปกรณ
ตัวกลางตัวหนึง่ที่เรียกวา ฮับ (HUB) หรือเครื่อง ๆ หนึ่ง ซ่ึงทําหนาที่เปนศูนยกลางของการเชื่อมตอสาย
สัญญาญที่มาจากเครื่องตาง ๆ ในเครือขาย และควบคุมเสนทางการสื่อสาร ทั้งหมด เมื่อมีเครื่องที่ตองการสง
ขอมูลไปยังเครื่องอื่น ๆ ที่ตองการในเครือขาย เครื่องนั้นก็จะตองสงขอมูลมายัง HUB หรือเครื่องศูนยกลาง
กอน แลว HUB ก็จะทําหนาที่กระจายขอมูลนั้นไปในเครือขายตอไป  
 
ขอดี  
- การติดตั้งเครอืขายและการดูแลรักษาทํา ไดงาย หากมีเครื่องใดเกิดความเสียหาย ก็สามารถตรวจสอบได
งาย และศูนย กลางสามารถตัดเครื่องที่เสียหายนัน้ออกจากการสื่อสาร ในเครือขายไดเลย โดยไมมี
ผลกระทบกับระบบเครือขาย 
ขอเสีย  
- เสยีคาใชจายมาก ทั้งในดานของเครื่องที่จะใชเปน เครื่องศูนยกลาง หรือตัว HUB เอง และคาใชจายในการ
ติดตั้งสายเคเบลิในเครื่องอื่น ๆ ทุกเครื่อง การขยายระบบใหใหญขึ้นทําไดยาก เพราะการขยายแตละครั้ง 
จะตองเกี่ยวเนือ่งกับเครื่องอื่นๆ ทั้งระบบ  
4.โทโปโลยีแบบ Hybrid  
เปนรูปแบบใหม ที่เกิดจากการผสมผสานกันของโทโปโลยีแบบ STAR , BUS , RING เขาดวยกนั เพื่อเปน
การลดขอเสียของรูปแบบที่กลาวมา และเพิ่มขอดี ขึ้นมา มักจะนํามาใชกับระบบ WAN (Wide Area 
Network) มาก ซ่ึงการเชื่อมตอกันของแตละรูปแบบนัน้ ตองใชตัวเชื่อมสัญญาญเขามาเปนตัวเชื่อม ตัวนั้นก็
คือ Router เปนตัวเชื่อมการติดตอกัน 
5.โทโปโลยีแบบ MESH  



       

เปนรูปแบบทีถื่อวา สามารถปองกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบไดดีที่สุด เปนรูปแบบที่ใชวิธีการ

เดินสายของแตเครื่อง ไปเชื่อมการติดตอกบัทุกเครื่องในระบบเครือขาย คือเครื่องทุกเครื่องในระบบ
เครือขายนี ้ตองมีสายไปเชื่อมกับทุก ๆ เครื่อง ระบบนี้ยากตอการเดนิสายและมีราคาแพง จึงมีคอยมีผูนิยม
มากนัก 
ประเภทของระบบเครือขาย Lan ซ่ึงแบงตามลักษณะการทํางาน 
ในการแบงรูปแบบการเชื่อมตอระบบเครือขาย Lan นั้น สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ไดแกการ
เชื่อมตอแบบ Peer - To - Peer และแบบ Client / Server  
1. แบบ Peer - to - Peer เปนการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรเขาดวยกัน โดยเครื่องคอมพิวเตอร แตละเครื่อง 
จะสามารถแบงทรัพยากรตางๆ ไมวาจะเปนไฟลหรือเครือ่งพิมพซ่ึงกันและกันภายในเครือขายได เครื่องแต
ละเครื่องจะทํางานในลักษณะทีทัดเทยีมกนั ไมมีเครื่องใดเครื่องเครื่องหนึ่งเปนเครื่องหลักเหมือนแบบ 
Client / Server แตกย็ังคงคณุสมบัติพื้นฐานของระบบเครือขายไวเหมอืนเดิม การเชื่อตอแบบนี้มักทําใน
ระบบที่มีขนาดเล็กๆ เชน หนวยงานขนาดเล็กที่มีเครื่องใชไมเกิน 10 เครื่อง การเชื่อมตอแบบนี้มีจดุออนใน
เร่ืองของระบบรักษาความปลอดภัย แตถาเปนเครือขายขนาดเล็ก และเปนงานที่ไมมขีอมูลที่เปนความลับ
มากนัก เครือขายแบบนี ้ก็เปนรูปแบบที่นาเลือกนํามาใชไดเปนอยางด ี 
2. แบบ client-server เปนระบบที่มีเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องมีฐานะการทํางานที่เหมือน ๆ กัน เทาเทียม
กันภายในระบบ เครือขาย แตจะมีเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่ง ที่ทําหนาที่เปนเครื่อง Server ที่ทําหนาที่
ใหบริการทรพัยากรตาง ๆ ใหกับ เครื่อง Client หรือเครื่องที่ขอใชบริการ ซ่ึงอาจจะตองเปนเครื่องที่มี
ประสิทธิภาพที่คอนขางสูง ถึงจะทําใหการใหบริการมีประสิทธิภาพตามไปดวย ขอดีของระบบเครือขาย 
Client - Server เปนระบบทีม่ีการรักษาความปลอดภัยสูงกวา ระบบแบบ Peer To Peer เพราะวาการจัดการ
ในดานรกัษาความปลอดภยันั้น จะทํากันบนเครื่อง Server เพียงเครื่องเดียว ทําใหดแูลรักษางาย และสะดวก 
มีการกําหนดสิทธิการเขาใชทรัพยากรตาง ๆใหกับเครื่องผูขอใชบริการ หรือเครื่อง Client  
ประเภทของระบบเครือขายมีอีกรูปแบบหนึ่งที่กําลังเปนที่นิยมใชกันในปจจุบัน ก็คอื การเชื่อมตอแลนแบบ
ไรสาย Wireless Lan แลนไรสาย WLAN เปนเทคโนโลยทีี่นํามาใชไดอยางกวางขวาง เหมาะทีจ่ะใชไดทั้ง
เครื่องพีซีตั้งโตะธรรมดา และเครื่อง NoteBook ซ่ึงการสงสัญญาณติดตอกันนั้น จะใชสัญญาณวิทยุเปน



       

พาหะ ดังนั้นความเร็วในการสงขอมูลก็จําเปนตองขึ้นอยูกับระยะทาง ระยะทางยิ่งไกล ความเร็วในการสง
ขอมูลก็ทําใหชาลงไปดวย แลนไรสายเหมาะที่จะนํามาใชกับงานที่ตองการความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 
อยางเชนพวก เครื่อง NoteBook เพียงแตมีอินเตอร็เฟสแลนแบบไรสาย ก็สามารถเคลื่อนที่ไปที่ใดกไ็ด
ภายในของเขตของระยะทางที่กําหนด อยางเชนภายในตึกไดทัว่ตึกเลยที่เดยีว จุดเดน ๆ ของ Wireless Lan มี
ดังนี ้ 
- การเคลื่อนทีท่ําไดสะดวก สามารถใชระบบแลนจากทีใ่ดก็ได และสามารถเขาถึงขอมูลไดแบบ Real Time 
ไดอีกดวย  
- การติดตั้งใชงานงาย และรวดเรว็ ไมตองเดินสายสัญญาณใหยุงยาก  
- การติดตั้งและการขยายระบบ ทําไดอยางกวางขวาง เพราะสามารถขยายไปตดิตั้งใชงาน ในพืน้ที ่ที่
สายสัญญาณเขาไมถึง 
- เสียคาใชจายลดนอยลง เพราะวาในปจจบุันการสงสัญญาณของ Wireless Lan ทําไดไกลมากยิ่งขึน้ 
สามารถสงไดไกลกวา 10 กม. ทําใหลดคาใชจายในสวนของการเชาสายสัญญาณลงไปไดเปนอยางมาก 
- มีความยดืหยุนในการใชงานและการตดิตัง้ สามารถปรับแตงระบบใหใชไดกับทุก Topology เลยทีเดียว 
การปรับแตงทาํไดงาย ไมวาจะเปนการติดตั้งเครือขาย การติดตั้ง Application ตาง ทําไดโดยงาย  
มาตราฐานของ Wireless Lan นั้นตามมาตรฐานสากล 802.11 มีอัตราการสงสัญญาณขอมูลไดสูงสุด 11 เม
กะบิตตอวินาที ระยะทางการรับสงสัญญาณขึ้นอยูกับผูผลิตวาออกแบบมาอยางไร ถาเปนการใชภายใน
อาคารสถานที่ ก็จะใชสายอากาศแบบทุกทศิทาง จะไดระยะทางประมาณ 50 เมตร แตถาเปนการใชกันแบบ
จุดตอจุดหรือนอกสถานที่ ก็จะมกีารออกแบบใหใชสายอากาศแบบกําหนดทิศทาง ใหไดระยะทางมากกวา 
10 กม.ได  
Lan Protocol - Ethernet 
Ethernet เปนโปรโตคอลของระบบ lan ตามมาตราฐานหนึ่งของ IEEE ซ่ึงมีอยูดวยกนั 3 มาตรฐานหลัก ๆ 
คือ ARCnet , Token Ring และ Ethernet ซ่ึงคุณสมบัติ ขอกําหนด ขีดจํากัด ลักษณะการใชงาน อุปกรณที่ใช 
และ การใช Topology ก็จะแตกตางกันออกไป ดังแสดงตามตารางดังนี ้ 
 

มาตราฐาน  
ความเร็วการรับสง
ขอมูล  

ชนิดของสายสัญญาณ  รูปแบบของ Topology  

ARCnet  2.5 Mbps  Coaxial , UTP  Star , Bus  
Token Ring  4 หรือ 16 Mbps  UTP , STP  Ring , Star  
Ethernet  10 Mbps  Coaxial , UTP  Bus , Star  

 
 



       

ซ่ึงในที่นี้เราจะกลาวถึงเฉพาะโปรโตคอล Ethernet เทานั้น ซ่ึงโปรโตคอลของ Ethernet นี ้จะอยูใน
มาตรฐานของ IEEE 802.3 โดยไดรับการออกแบบโดย Xerox ในป 1970 เปนเทคโนโลยีในการรับสงขอมูล
ดวยความเรว็ 10 Mbps แตในในปจจุบันนีไ้ดมีเทคโนโลยีความเรว็ที่เพิม่ขึ้น ซ่ึงเรียกวา Fast Ethernet และ 
Gigabit Ethernet ดังนี ้ 
 
 

ETHERNET  

อัตราความเร็ว 10 Mbps  
อัตราความเร็ว 100 
Mbps  

อัตราความเร็ว 1000 
Mbps  

อัตราความเร็ว 10 Gbps  

บางทีจะเรียกวา ......... 
ตามมาตรฐาน IEEE 
802.3  

ซ่ึงเรียกวา Fast Ethernet 
system ตามมาตรฐาน 
IEEE 802.3u  

ซ่ึงเรียกวา Gigabit 
Ethernet system ตาม
มาตรฐาน IEEE 
802.3z/802.3ab  

ซ่ึงเรืยกวา Gigabit 
Ethernet system ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3ae 

 
ซ่ึงเทคโนโลยีความเร็วดังทีก่ลาวมานี ้จะตั้งอยูบนมาตรฐาน ของ Ethernet แบบเดยีวกัน คือ สายที่
สามารถใชได ก็จะเปนพวกสาย โคแอคเชียล ( Coaxial Cable ) สายแบบ เกลียวคู ( Twisted Pair 
Cable - UTP ) และสายแบบ ใยแกวนําแสง ( Fiber Optic Cable ) สวนโทโปโลยี ที่ใชก็จะอยูใน
รูปแบบของ BUS กับ Ring เสียเปนสวนใหญ  
จากระบบเครอืขายแบบ Ethernet ที่กลาวมาทั้งหมด จะมจีุดสําคัญอยูที ่ไดนําเอาคณุสมบัติดังที่กลาว
มา มาใช มาเชือ่มตอใหอยูในรูปแบบ ที่ตองการใชตามมาตรฐานของ Ethernet ซ่ึงจะมีมาตรฐานการ
เชื่อมตออยูดวยกันหลายแบบ มาตรฐานในการเชื่อมตอ อยางเชน 10base2 , 10base5 , 10baseT , 
10baseFL , 100baseTX , 100baseT4 และ 100baseFX ซ่ึงมาตรฐานรูปแบบนี ้จะขึ้นอยูกับ ความเร็ว
ในการรับสงขอมูล อุปกรณที่ใช และ ระยะทางที่สามารถสงได อยางเชน 10base2 เปนมาตรฐานที่
ใชความเรว็ 10 Mbps ใชสายแบบ Coaxial แบบบางหรือ เรียกวา thin Ethernet รูปแบบการเชื่อมตอ 
(Topology) เปนแบบ BUS ระยะทางในการรับสงขอมูลประมาณ 185-200 เมตร เปนตน  
 
ETHERNET  
มาตรฐาน  
การ
เชื่อมตอ  

อัตราความเร็ว  
การรับสง
ขอมูล  

ระยะความยาว  
ในการรับสง
ขอมูล  

Topolo
gy  
ที่ใช  

สายที่ใช Cable  ช่ือเรียก  

10base2  10 Mbps  185 - 200 เมตร  BUS  Thin Coaxial  Thin Ethernet หรือ 



       

Cheapernet  
10base5  10 Mbps  500 เมตร   Thick Coaxial  Thick Ethernet  

10baseT  10 Mbps  100 เมตร  STAR  
Twisted Pair 
(UTP)  

 

10baseF  10 Mbps  2000 เมตร   Fiber Optic   

100baseT  100 Mbps  ......... เมตร   
Twisted Pair 
(UTP)  

Fast Ethernet  

อินเตอรเนตคอือะไร 

อินเตอรเนต (Internet) คือ เครือ ขายคอม พิวเตอร ขนาดยกัษ ที่เชื่อม ตอกัน ทั่วโลก โดยม ีมาตรฐาน 
การ รับสง ขอมูล ระหวาง กนัเปน หนึ่ง เดียว ซ่ึง คอมพิวเตอร แตละ เครื่อง สามารถ รับสง ขอมูล ใน
รูป แบบตาง ๆ ได หลาย รูปแบบ เชน ตัวอักษร,ภาพกราฟก และ เสียงได รวมทั้ง สามารถ คนหาขอมูล 
จากที่ตาง ๆ ไดอยาง รวดเรว็ 

 
ที่มา : www.yala.ac.th/subject/network.doc 
 


