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ในปจจุบันมีการนําคอมพิวเตอรเขามาใชงานในหนวยงานประเภทตางๆ มากมาย ซึ่งมีผลทําใหการทํางานใน

องคกรหรือหนวยงาน สามารถทํางานไดอยางเปนระบบ และสามารถพัฒนาการทํางานไดอยางตอเนื่อง ซ่ึงการนํา

คอมพิวเตอรเขามาใชในองคกร หรือหนวยงานก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นแทนที่จะใชในลักษณะหน่ึงเครื่องตอหนึ่งคน ก็ใหมี

การนําเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณตางๆ มาเช่ือมตอกัน เปนระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 

1. มีการใชทรัพยากรทางฮารดแวรและซอฟตแวรรวมกัน เนื่องจากอุปกรณทางคอมพิวเตอรแตละชนิดราคา

คอนขางสูง เพื่อใหใชทรัพยากรเหลานั้นอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีการนําเอาอุปกรณเหลานั้นมาใชรวมกันเปนสวนกลาง 

เชน เครื่องพิมพ, พลอตเตอร, ฮารดดิสก และโปรแกรมตาง ๆ เปนตน 

2. สามารถใชขอมูลรวมกันได สําหรับทุกคนท่ีอยูในระบบเครือขาย โดยไมตองสนใจวาขอมูลเหลานี้จะเก็บอยูที่ใด 

เชน ผูใชคนหน่ึงอาจจะอยูหางจากสถานท่ีที่เก็บขอมูลถึง 1000 กิโลเมตร แตเขาก็สามารถใชขอมูลนี้ไดเหมือนกับ

ขอมูลเก็บอยูที่เดียวกับที่ๆ เขาทํางานอยู และยังสามารถกําหนดระดับการใชขอมูลของผูใชแตละคนได ซึ่งจะเปนการ

รักษาความปลอดภัยสําหรับขอมูลซึ่งอาจเปนความลับ 

3. การติดตอระหวางผูใชแตละคนมีความสะดวกสบายข้ึน หากผูใชอยูหางกันมาก การติดตออาจไมสะดวก ระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร มีบทบาทในการเปนตัวกลางในการติดตอระหวางผู ใชแตละคน ซ่ึงอาจจะเปนการติดตอใน

ลักษณะที่ผูใชที่ตองติดตอดวยไมอยู ก็อาจฝากขอความเอาไวในระบบ เมื่อผูใชคนนั้นเขามาใชระบบก็จะมีการแจง 

ขาวสารนั้นทันที 

 

สามารถแบงไดตามลักษณะตางๆ ดังนี้คือ 

ตามขนาด: แบงเปน Workgroup , LAN , MAN และ WAN 

ลักษณะการทํางาน: แบงเปน peer-to-peer และ client-server 

ตามรูปแบบ: แบงเปน Bus ,Ring และ Star 

ในปจจุบัน เรานิยมจัดประเภทของเครือขายตามขนาดทางภูมิศาสตรที่ระบบเครือขายนั้น

ครอบคลุมอยู ไดแก 

1. ระบบเครือขายระยะใกล (LAN : ________ Area Network) เปนเครือขายซึ่งอุปกรณท้ังหมดเชื่อมโยงกันอยู

ในพ้ืนที่ใกลๆ กัน เชน อยูภายในแผนกเดียวกัน อยูภายในสํานักงาน หรืออยูภายในตึกเดียวกัน 

2. ระบบเครือขายบริเวณเมืองใหญ (MAN : _____________ Area Network) เปนระบบที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร

ซ่ึงอาจต้ังอยูหางไกลกันในชวง 5 ถึง 50 กิโลเมตร ผูใชระบบเครือขายแบบนี้มักจะเปนบริษัทขนาดใหญที่จําเปนจะตอง

Local

Metropolitan
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ติดตอ สื่อสารขอมูลผานระบบคอมพิวเตอรดวยความเร็วสูงมาก โดยที่การสื่อสารน้ันจํากัดอยูภายในบริเวณเมือง 

3. ระบบเครือขายระยะไกล (WAN : ________ Area Network) เปนเครือขายที่ประกอบดวยเครือขาย WAN 

ตั้งแต 2 วงขึ้นไปเชื่อมตอกันในระยะทางที่ไกลมาก เชน ระหวางเมือง หรือระหวางประเทศ 

 

ในระบบเครือขายจะตองมีสื่อที่ใชในการเชื่อมตอสถานีงานตางๆ ในเครือขายเขาดวยกัน เพ่ือสงขอมูล ซ่ึงสื่อ

เหลานี้จะมีหลายแบบใหเลือกใช โดยแตละแบบเองก็จะมีจุดเดนจุดดอยแตกตางกันออกไปตามแตวาจะพิจารณาโดยยึด

ราคา หรือศักยภาพเปนเกณฑ สื่อที่ใชในการสงขอมูล (Transmission media) แบงไดเปน 3 ประเภทคือ 

1. ประเภทมีสาย ไดแก สายคูไขว (Wire pair หรือ Twisted pair หรือสายโทรศัพท), สายโคแอกเชียล (Coaxial 

Cables), เสนใยแกวนําแสง หรือไฟเบอรออปติกส (Fiber optics) 

2. ประเภทไมมีสาย ไดแก ไมโครเวฟ (Microwave) และดาวเทียม (Satellite Transmission) 

3. ระบบอ่ืน ๆ ไดแก ระบบวิทยุ (Radio Transmission), ระบบอินฟราเรด (Infrared Transmission) และ ระบบ

โทรศัพทเคลื่อนที่ (Cellular Transmission)  

ประเภทมีสาย 

1. สายคูตีเกลียว (Twisted-Pair Cable) เปนสายที่มีราคาถูกท่ีสุด ประกอบดวยสายทองแดงที่มีฉนวนหุม 2 

เสน นํามาพันกันเปนเกลียว จะใชกันแพรหลายในระบบโทรศัพท ความเร็วในการสงขอมูล 10 Mbps สงไดในระยะทาง 

1 mile สายคูตีเกลียวสามารถแบงไดเปน 2 ชนิดคือ 

1.1 สายคูตีเกลียวแบบไมมีชิลด (UTP : Unshielded Twisted-Pair) เปนสายเคเบิลท่ีถูก

รบกวนจากภายนอกไดงาย แตก็มีความยืดหยุนในการใชงานสูงและราคาไมแพง 

  

รูปที่ 1 สายคูตีเกลียวแบบไมมีชิลด 

Wide



 Network and Topology  
 by P’Oat , P’Oat 

4 

1.2 สายคูตีเกลียวแบบมีชิลด (STP : Shielded Twisted-Pair ) เปนสายท่ีมีปลอกหุมอีกรอบ

เพ่ือ ปองกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก จึงทําใหสายเคเบิลชนิดนี้สามารถใชในการเชื่อมตอใน

ระยะไกลไดมากข้ึน แตราคาแพงกวาแบบ UTP 

  

รูปที่ 2 สายคูตีเกลียวแบบมีชิลด 

ขอดีและขอเสียของสายคูตีเกลียว  

ขอด ี ขอเสีย 
1. ราคาถูก 

2. มีความยืดหยุนในการใชงาน 

3. ติดตั้งงาย และมีน้ําหนักเบา 

1. ถูกรบกวนจากสัญญาณภายนอกไดงาย  

2. ระยะทางจํากัด 

 

2. สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) สายโคแอกเชียลเปนสายสัญญาณอีกแบบหนึ่ง จะประกอบดวย

ลวดทองแดงอยูตรงกลาง หุมดวยฉนวนพลาสติก 1 ชั้น แลวจึงหุมดวยทองแดงท่ีถักเปนแผน แลวหุมภายนอก

อีกชั้นหนึ่งดวยฉนวน สามารถปองกันการรบกวนของคล่ืนแมเหล็กไฟฟาและสัญญาณรบกวนอื่นๆ ใชในระบบ

โทรทัศน ความเร็วในการสงขอมูล 350 Mbps สงไดในระยะทาง 2-3 mile 

  
รูปที่ 3 สายโคแอกเชียล 
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ขอดีและขอเสียของสายโคแอกเชียล 

ขอด ี ขอเสีย 

1. ราคาถูก 

2. มีความยืดหยุนในการใชงาน 

3. ติดตั้งงาย และมีน้ําหนักเบา 

1. ถูกรบกวนจากสัญญาณภายนอกไดงาย  

2. ระยะทางจํากัด 

 

3. สายใยแกวนําแสง (Fiber Optic Cable) ประกอบดวยเสนใยที่ทํามาจากใยแกว 2 ชนิด ชนิดหนึ่งจะอยูที่

แกนกลาง สวนอีกชนิดหน่ึงอยูที่ดานนอก ซึ่งใยแกวทั้งสองจะมีดัชนีการสะทอนแสงตางกัน ทําใหแสงซึ่งถูกสงออกมา

จากปลายดานหนึ่งสามารถสงผานไปอีกดานหนึ่งได ใชสําหรับสงขอมูลที่ตองการความเร็วสูง มีขอมูลที่ตองการสงเปน

จํานวนมาก และอยูในสภาพแวดลอมท่ีมีสัญญาณไฟฟารบกวนมาก ความเร็วในการสงขอมูล 1 Gbps ระยะทางในการ

สงขอมูล 20-30 mile  

 
รูปที่ 4 สายใยแกวนําแสง 

ขอดีและขอเสียของสายโคแอกเชียล  

ขอด ี ขอเสีย 
1. สงขอมูลดวยความเร็วสูง 

2. ไมมีการรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา 

3. สงขอมูลไดในปริมาณมาก 

1. มีราคาแพงกวาสายสงขอมูลแบบสายคูตีเกลียวและโคแอกเชียล 

2. ตองใชความชํานาญในการติดตั้ง 

3. มีคาใชจายในการติดตั้งสูงกวา สายคูตีเกลียวและโคแอกเชียล 
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ประเภทไมมีสาย 

1. ระบบไมโครเวฟ (Microwave System) กลไกของการสื่อสารและรับสัญญาณของไมโครเวฟใชจาน

สะทอนรูปพาลาโบลา เปนระบบท่ีใชวิธีสงสัญญาณท่ีมีความถี่สูงกวาคลื่นวิทยุเปนทอดๆ จากสถานีหนึ่งไปยังอีกสถานี

หนึ่ง และสัญญาณของไมโครเวฟจะเดินทางเปนเสนตรง ดังนั้นสถานีจะตองพยายามอยูในที่สูงๆ สถานีหนึ่งๆ จะ 

ครอบคลุมพ้ืนที่ที่รับสัญญาณได 30-50 กม. ความเร็วในการสงขอมูล 200-300 Mbps ระยะทาง 20-30 mile และ

ยังขึ้นอยูกับความสูงของเสาสัญญาณดวย 

 

รูปที่ 5 ระบบไมโครเวฟ 

ขอดีและขอเสียของระบบไมโครเวฟ  

ขอด ี ขอเสีย 
1. ใชในพื้นที่ซึ่งการเดินสายกระทําไดไมสะดวก 

2. ราคาถูกกวาสายใยแกวนําแสงและดาวเทียม 

3. ติดตั้งงายกวาสายใยแกวนําแสงและดาวเทียม 

4. อัตราการสงขอมูลสูง 

สัญญาณจะถูกรบกวนไดงายจากคล่ืนแมเหล็กไฟฟา จาก

ธรรมชาติ เชน พายุ หรือฟาผา 

 

2. ระบบดาวเทียม (Satellite System) ใชหลักการคลายกับระบบไมโครเวฟ ในสวนของการยิงสัญญาณ

จากแตละสถานีตอกันไปยังจุดหมายท่ีตองการ โดยอาศัยดาวเทียมที่โคจรอยูรอบโลก ข้ันตอนในการสงสัญญาณมี 

ทั้งหมด 3 ขั้นตอนคือ  

2.1 สถานีตนทางจะสงสัญญาณขึ้นไปยังดาวเทียม เรียกวาสัญญาณเชื่อมตอขาข้ึน (Up-Link) 

2.2 ดาวเทียมจะตรวจสอบตําแหนงสถานีปลายทาง หากอยูนอกเหนือขอบเขตสัญญาณจะสง   ตอไปยัง

ดาวเทียมท่ีครอบคลุมสถานีปลายทางนั้น 
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2.3 หากอยูในขอบเขตพ้ืนที่ที่ครอบคลุมจะทําการสงสัญญาณไปยังสถานีลายทาง เรียกวาสัญญาณเชื่อมตอขา

ลง (Down-Link) อัตราเร็วในการสง 1-2 Mbps 

 

รูปที่ 6 ระบบดาวเทียม 

ขอดีและขอเสียของระบบดาวเทียม  

ขอดี ขอเสีย 
1. สงสัญญาณครอบคลุมไปยังทุกจุดของโลกได 

2. คาใชจายในการใหบริการสงขอมูลของระบบดาวเทียมไมขึ้นอยู

กับระยะทางที่หางกันของสถานีพื้นดิน 

มีเวลาหนวง (Delay Time) ในการสงสัญญาณ 

 

3. ระบบอ่ืนๆ  

3.1 ระบบวิทยุ (Radio Transmission) จะใชคลื่นวิทยุในการสงผานขอมูลระหวางคอมพิวเตอร จะมีปญหา

กับการขออนุญาตใชคลื่นความถี่ 

3.2 ระบบอินฟราเรด (Infrared Transmission) ใชเทคโนโลยีเชนเดียวกับ remote control ของเครื่องรับ

โทรทัศน จะมีขอจํากัดที่ตองใชงานเปนเสนตรง ระหวางเครื่องรับ และเคร่ืองสง รวมทั้งไมอาจมีสิ่งกีดขวางดวย 

3.3 โทรศัพทเคลื่อนที่ (Cellular Transmission) จะอาศัยการสงสัญญาณของโทรศัพทเคลื่อนที่ในการ

สงผานขอมูล 
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1. รีพีตเตอร ( _____________________ )  
รีพีตเตอร เปนอุปกรณท่ีทํางานอยูในระดับฟสิคัลเลเยอร (Physical Layer) ใน OSI Model มีหนาที่เชื่อมตอ

สําหรับขยายสัญญาณใหกับเครือขาย เพ่ือเพ่ิมระยะทางในการรับสงขอมูลใหกับเครือขายใหไกลออกไปไดกวาปกติ 

ขอจํากัด คือทําหนาที่ในการสงตอสัญญาณท่ีไดมาเทานั้น จะไมมีการเชื่อมตอกับระบบเครือขายซึ่งอาศัยวิธีการ access 

ที่แตกตางกัน เชน Ethernet กับ Token Ring และไมรูจักลักษณะของขอมูลที่แฝงมากับสัญญาณเลย 

2. บริดจ ( _____________________ ) 
บริดจ มักใชในการเชื่อมตอวงแลน (LAN Segment) 2 วงเขาดวยกัน ทําใหสามารถขยายขอบเขตของ 

เครือขายออกไปเรื่อยๆ โดยที่ประสิทธิภาพรวมของระบบไมลดลงมากนัก โดยบริดจอาจเปนไดท้ังฮารดแวรเฉพาะ หรือ 

ซอฟแวรบนเครื่องคอมพิวเตอร บริดจจะมีการทํางานที่ดาตาลิ้งคเลเยอร (Data Link Layer) ทําการกรองสัญญาณและ

สงผานแพ็กเก็ตขอมูลไปยังสวนตางๆ ของระบบเครือขาย ซึ่งอาจจะเปนสวนของระบบเครือขายที่มีโครงสราง

สถาปตยกรรมที่แตกตางกันได เชน บริดจสามารถเชื่อมโยงสวนของ Ethernet เขากับสวนของ Token Ring ได และ

ถึงแมวาระบบเครือขายทั้งคูจะใชโปรโตคอลที่แตกตางกัน บริดจก็ยังคงสามารถโยกยายแพ็กเก็ตขอมูลระหวางระบบ

เครือขายทั้งสองไดอยูดี 

3. สวิตซ ( _____________________ ) 
สวิตซ หรือท่ีนิยมเรียกวา อีเธอรเนตสวิตซ (Ethernet Switch) จะเปน บริดจแบบหลายชองทาง (Multiport 

Bridge) ที่นิยมใชในระบบเครือขาย LAN แบบ Ethernet เพ่ือใชเชื่อมตอเครือขายหลายๆ เครือขาย (Segment) เขา

ดวยกัน สวิตซจะชวยลดการจราจรระหวางเครือขายที่ไมจําเปน และเนื่องจากการเช่ือมตอแตละชองทางกระทําอยู

ภายในตัวสวิตซเอง ทําใหสามารถทําการแลกเปลี่ยนขอมูลในแตละเครือขาย (Switching) ไดอยางรวดเร็วกวาการใช

บริดจจํานวนหลายๆ ตัวเชื่อมตอกัน 

4. เราทเตอร ( _____________________ ) 
เราทเตอร เปนอุปกรณท่ีทํางานอยูในระดับที่สูงกวาบริดจทําใหสามารถใชในการเชื่อม ตอระหวางเครือขายที่

ใชโปรโตคอลตางกันได และสามารถทําการกรอง (Filter) เลือกเฉพาะชนิดของขอมูลที่ระบุไววาใหผานไปไดทําใหชวย

ลดปญหาการจราจร ท่ีคับคั่งของขอมูล และเพ่ิมระดับความปลอดภัยของเครือขาย นอกจากนี้ เราทเตอรยังสามารถหา

เสนทางการสงขอมูลที่เหมาะสมใหโดยอัตโนมัติดวย อยางไรก็ดีเราทเตอร จะเปนอุปกรณท่ีขึ้นอยูกับโปรโตคอล น่ันคือ 

ในการใชงานจะตองเลือกซ้ือเราทเตอรที่สนับสนุนโปรโตคอลเครือขายที่ตอง การจะเชื่อมตอเขาดวยกัน 

5. เกทเวย ( _____________________ ) 
เกทเวย เปนอุปกรณท่ีมีหนาที่ในการเชื่อมตอและแปลงขอมูลระหวาง เครือขายที่แตกตางกันทั้งในสวนของ

โปรโตคอล และสถาปตยกรรมเครือขาย เชน เชื่อมตอและแปลงขอมูลระหวางระบบเครือขาย LAN และระบบ 

Mainframe หรือเชื่อมระหวางเครือขาย SNA ของ IBM กับ DECNet ของ DEC เปนตน โดยปกติ เกทเวยมักเปน 

Repeater

Bridge

Switch

Router

Gateway
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Software Package ที่ใชงานบนเคร่ืองคอมพิวเตอรเครื่องใดเครื่องหน่ึง (ซึ่งทําใหเครื่องนั้นมีสถานะเกทเวย) และมักใช

สําหรับเชื่อม Workstation เขาสูเครื่องท่ีเปนเครื่องหลัก (Host) ทําใหเครื่องเปน Workstation สามารถทํางาน ติดตอกับ

เครื่องหลักได โดยไมตองกังวลเกี่ยวกับขอแตกตางของระบบเลย 

 

 

ชนิดของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส 
สัญญาณอิเลกทรอนิกสที่ใชในการสื่อสารสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทคือ สัญญาณอนาล็อก และสัญญาณ

ดิจิตอล สัญญาณอนาล็อกไดแกสัญญาณเสียง และสัญญาณในธรรมชาติทั้งหมด ปญหาที่สําคัญของสัญญาณ อนาล็อก

ก็คือเรื่องสัญญาณรบกวน ซึ่งในบางครั้งอาจทําใหระบบไมสามารถใชงานไดเลย ดังนั้นจึงมีการนําสัญญาณดิจิตอลเขา

มาแทนท่ี 

1. สัญญาณแบบอนาล็อก (Analog Signal) จะเปนสัญญาณแบบตอเนื่องที่ทุกๆ คา ที่เปลี่ยนแปลงไปของ

ระดับสัญญาณจะมีความหมาย การสงสัญญาณแบบนี้จะถูกรบกวนใหมีการแปลความหมายผิดพลาดไดงาย 

เนื่องจากคาทุกคาถูกนํามาใชงาน ซึ่งสัญญาณแบบอนาล็อกนี้จะเปนสัญญาณท่ีสื่อกลางในการสื่อสาร

สวนมากใชอยูเชน สัญญาณเสียงในสายโทรศัพท เปนตน 

 

2. สัญญาณแบบดิจิตอล (Digital Signal) จะประกอบข้ึนจากระดับสัญญาณเพียง 2 คาคือ สัญญาณระดับ

สูงสุด และสัญญาณระดับต่ําสุด ดังนั้นจะมีประสิทธิภาพ และความนาเชื่อถือสูงกวาแบบอนาลอกเนื่องจากมี

การใชงานคาสองคา เพื่อนํามาตีความหมายเปน on/off หรือ0/1 เทานั้น ซึ่งเปนสัญญาณที่คอมพิวเตอรใชใน

การติดตอสื่อสารกัน 

 

 

 

รูปที่ 1 สัญญาณแบบอะนาล็อกและดิจิตอล 

 



 Network and Topology  
 by P’Oat , P’Oat 

10 

รหัสที่ใชแทนขอมูลในการสื่อสาร 
   การติดตอสื่อสารแบบใชสัญญาณท่ีเปนดิจิตอลนั้น สวนใหญเปนการติดตอระหวางอุปกรณอิเลกทรอนิกส เพ่ือ

ใชถายทอดขอมูลบางอยางซึ่งกันและกัน ในระบบการสื่อสารขอมูลนั้นจะตองเกิดการสงขอมูลไมวาจะเปนตัวอักษร 

ตัวเลข หรือสัญลักษณพิเศษ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง แตขาวสารแบบนี้จะถูกเปลี่ยนจากรูปแบบที่มนุษยเขาใจให

กลายเปนขาวสาร ที่เครื่องคอมพิวเตอรจัดเก็บไวได รหัสที่ใชในการสื่อสารท้ังหมดจะอยูในรูปแบบของระบบไบนารี

หรือ เลขฐานสอง ซึ่งรหัสมาตรฐานท่ีใชในการสื่อสารขอมูลเชน รหัส ASCII เปนตน ความเร็วในการสงขอมูลจะมีหนวย

เปนบิตตอวินาที (bit per second หรือ bps)  

 

รูปที่ 2 ตัวอยางการสงรหัส ASCII จากคอมพิวเตอรไปยังเครื่องพิมพ  

ระบบสื่อสารอนาล็อก 
 การสื่อสารอนาล็อกเปนระบบที่ออกแบบใหสงขอมูลสัญญาณอนาล็อก เชน สัญญาณเสียง แตไดมีการพัฒนา

จนประยุกตใหสามารถสงขาวสารไดดวยในปจจุบัน ปญหาสําคัญสําหรับการสื่อสารอนาล็อกก็คือเรื่องสัญญาณรบกวน 

แตเนื่องจากสัญญาณในธรรมชาติทั้งหมดเปนสัญญาณอนาล็อก จึงยังคงเห็นการพัฒนาของการสื่อสารแบบอนาล็อกใน

ปจจุบัน เชน การมอดูเลตแอมพลิจูด (Amplitude Modulation หรือ AM) การมอดูเลตความถ่ี (Frequency 

Modulation หรือ FM) 

การมอดูเลต 
การมอดูเลต (Modulation) เปนการผสมสัญญาณของขอมูลเขาไปกับสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งเรียกวา 

คลื่นพาห (carrier) ซึ่งสัญญาณนี้มีความถ่ีท่ีเหมาะกับชองสัญญาณนั้นๆ เพ่ือใหขอมูลที่สงเขาไปในชองสัญญาณเดินทาง

ไดไกลมากขึ้น การเลือกวิธีมอดูเลตขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ชนิดของสัญญาณ แบนดวิดท ประสิทธิภาพของ

ระบบที่ตองการ และความตานทานตอสัญญาณรบกวน เปนตน 

 
รูปที่ 3 รูปแบบของการส่ือสารในการรับสงสัญญาณ 
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จากรูปที่ 3 แสดงรูปแบบของการสื่อสารในการรับสงสัญญาณอยางงาย โดยคลื่นพาหผสมสัญญาณขอมูลที่ตัว

มอดูเลต (Modulator) แลวสงไปที่เคร่ืองสง จากเครื่องสงไปยังเครื่องรับจะเปนชองสัญญาณสําหรับลําเลียงสัญญาณ

ผสมนี้ สัญญาณผสมจากเคร่ืองรับจะไปเขาตัวดีมอดูเลต (Demodulate) เพ่ือแยกสัญญาณขอมูลออกมา 

 

 

สามารถแบงทิศทางการสื่อสารของขอมูลไดเปน 3 แบบ คือ 

1. แบบทิศทางเดียว (______________) เปนทิศทางการสื่อสารขอมูลแบบที่ขอมูลจะถูกสงจากทิศทาง

หนึ่งไปยังอีกทิศ ทางโดยไมสามารถสงขอมูลยอนกลับมาได เชนระบบวิทยุ หรือโทรทัศน 

 

2. แบบกึ่งสองทิศทาง (______________) เปนทิศทางการส่ือสารขอมูลแบบที่ขอมูลสามารถสงกลับกัน

ได 2 ทิศทาง แตจะไมสามารถสงพรอมกันได โดยตองผลัดกันสงครั้งละทิศทางเทานั้น เชน วิทยุสื่อสาร

แบบผลัดกันพูด 

 

3. แบบสองทิศทาง (______________) เปนทิศทางการสื่อสารขอมูลแบบที่ขอมูลสามารถสงพรอม ๆ กัน

ไดทั้ง 2 ทิศทาง ในเวลาเดียวกัน เชน ระบบโทรศัพท 

 

Simplex

Half Duplex

Full Duplex
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1. ระบบเครือขายแบบ เบสแบนด (_________________) 

เปนการสื่อสารขอมูลที่สายสัญญาณหรือตัวกลางในการสงผานสัญญาณ สามารถสงไดเพียงหนึ่งสัญญาณในเวลา

ขณะใดขณะหน่ึงเทานั้น นั่นคืออุปกรณท่ีใชงานสายสัญญาณขณะน้ันจะครอบครองชองสัญญาณทั้งหมด โดยอุปกรณ

อ่ืนจะไมสามารถรวมใชงานไดเลย เชน ระบบโทรศัพท เปนตน การสื่อสารระหวางคอมพิวเตอรสวนมากจะเปนการ

สื่อสารแบบนี้ รวมทั้งการสื่อสารระหวางคอมพิวเตอร และอุปกรณอ่ืนๆ ยกเวนการสื่อสารผานระบบเครือขายแบบ B-

ISDN ซึ่งเปนแบบบรอดแบนด 

2. ระบบเครือขายแบบ บรอดแบนด (___________________) 

เปนการสื่อสารขอมูลที่ตัวกลางในการสงผานสัญญาณ สามารถสงสัญญาณผานไดหลายๆ ชองทางพรอมๆ กัน 

โดยใชวิธีแบงชองความถ่ีออกจากกัน ทําใหอุปกรณตางๆ สามารถสื่อสารกันโดยใชชองความถ่ีของตนเองaผานตัวกลาง

เดียว ตัวอยางเชน ระบบเครือขายเคเบิลทีวี เปนตน 

Baseband

Broadband
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สถาปตยกรรมของระบบเครือขาย (Network Architecture) หรือโทโปโลยี (Topology) คือลักษณะทาง 

กายภาพ (ภายนอก) ของเครือขายซึ่งหมายถึง ลักษณะของการเชื่อมโยงสายสื่อสารเขากับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ 

ภายในเครือขายดวยกันนั่นเอง โทโปโลยีของเครือขาย แตละแบบมีความเหมาะสมในการใชงาน แตกตางกัน จึงมีความ

จําเปนที่เราจะตองทําการศึกษาลักษณะและคุณสมบัติ ขอดีและขอเสียของโทโปโลยีแตละแบบ เพ่ือนําไปใชในการ 

ออกแบบ พิจารณาเครือขายใหเหมาะสมกับการใชงาน รูปแบบของโทโปโลยีของเครือขายหลักๆ มีดังตอไปน้ี 

1. โทโปโลยีแบบบัส (_______________________) 

เปนโทโปโลยีที่ไดรับความนิยมใชกันมากท่ีสุดมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ลักษณะการทํางานของเครือขาย โท

โปโลยีแบบบัส คืออุปกรณทุกชิ้นหรือโหนดทุกโหนด ในเครือขายจะตองเชื่อมโยงเขากับสายส่ือสารหลักที่เรียกวา "บัส" 

(BUS) เมื่อโหนดหนึ่งตองการจะสงขอมูลไปใหยังอีกโหนด หน่ึงภายในเครือขาย จะตองตรวจสอบใหแนใจกอนวาบัส

วางหรือไม ถาหากไมวางก็ไมสามารถจะสงขอมูลออกไปได ท้ังนี้เพราะสายส่ือสารหลักมีเพียงสายเดียว ในกรณีที่มี

ขอมูลวิ่งมาในบัส ขอมูลนี้จะวิ่งผานโหนดตางๆ ไปเร่ือยๆ ในขณะที่แตละโหนดจะคอยตรวจสอบขอมูลท่ีผานมาวาเปน

ของตนเองหรือไม หากไมใช ก็จะปลอยใหขอมูลวิ่งผานไป แตหากเลขที่อยูปลายทาง ซึ่งกํากับมากับขอมูลตรงกับเลขที่

อยูของของตน โหนดนั้นก็จะรับขอมูลเขาไป 

 

รูปที่ 1 โทโปโลยีแบบบัส 

 

ขอดีขอเสียของโทโปโลยแีบบบัส 

ขอด ี ขอเสีย 

1. ใชสายสงขอมูลนอยและมีรูปแบบที่งายในการติดตั้ง  

    ทําใหลดคาใชจายในการติดตั้งและบํารุงรักษา 

2. สามารถเพ่ิมอุปกรณชิ้นใหมเขาไปในเครือขายไดงาย 

1. ในกรณีที่เกิดการเสียหายของสายสงขอมูลหลัก  

   จะทําใหทั้งระบบทํางานไมได 

2. การตรวจสอบขอผิดพลาดทําไดยาก 

    ตองทําจากหลาย ๆ จุด 

Bus Topology
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2. โทโปโลยีแบบวงแหวน (_______________________) 

 เปนการเชื่อมตออุปกรณตางๆ เขากันเปนวงกลม ขอมูลขาวสารจะถูกสงจากโหนดหน่ึงไปยังอีกโหนดหน่ึง วนอยู

ในเครือขายไปใน ทิศทางเดียวเหมือนวงแหวน (ในระบบเครือขายรูปวงแหวนบางระบบสามารถสงขอมูลได

สองทิศทาง) ในแตละโหนดหรือสถานี จะมีรีพีตเตอรประจําโหนด 1 ตัว ซึ่งจะทําหนาที่เพ่ิมเติมขาวสารที่จําเปนตอการ 

สื่อสาร ในสวนหัวของแพ็กเกจขอมูล สําหรับการสงขอมูลออกจากโหนด และมีหนาที่รับแพ็กเกจขอมูลที่ไหลผานมา

จากสายสื่อสาร เพ่ือตรวจสอบวาเปนขอมูลที่สงมาใหโหนดตนหรือไม ถาใชก็จะคัดลอกขอมูลท้ังหมดน้ันสงตอไปใหกับ

โหนดของตน แตถาไมใชก็จะปลอยขอมูลนั้นไปยังรีพีตเตอรของโหนดถัดไป 

 

รูปที่ 2 โทโปโลยีรูปวงแหวน 

ขอดีขอเสียของโทโปโลยรีูปวงแหวน 

ขอดี ขอเสยี 

1. การสงขอมูลสามารถสงไปยังผูรับหลาย ๆ โหนดพรอม

กันได โดยกําหนดตําแหนงปลายทางเหลานั้นลง ในสวน

หัวของแพ็กเกจขอมูล รีพีตเตอรของแตละโหนดจะ

ตรวจสอบเองวามีขอมูลสงมาใหที่โหนดตนเองหรือไม 

2. การสงขอมูลเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงไมมีการชน

กันของสัญญาณขอมูล 

1. ถามีโหนดใดโหนดหนึ่งเกิดเสียหาย ขอมูลจะไม

สามารถสงผานไปยังโหนดตอไปได และจะทําใหเครือขาย

ทั้ง เครือขายขาดการติดตอสื่อสาร 

2. เมื่อโหนดหนึ่งตองการสงขอมูล โหนดอื่น ๆ ตองมีสวน

รวมดวย ซึ่งจะทําใหเสียเวลา 

 

Ring Topology
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3. โทโปโลยีรูปดาว (_______________________) 

เปนการเชื่อมโยงการติดตอสื่อสารที่มีลักษณะคลายรูปดาว หลายแฉก โดยมีสถานีกลาง หรือฮับ เปนจุดผาน

การติดตอกันระหวางทุกโหนดในเครือขาย สถานีกลางจึงมีหนาที่เปนศูนยควบคุมเสนทางการส่ือสาร ท้ังหมด 

นอกจากนี้สถานีกลางยังทําหนาที่เปนศูนยกลางคอยจัดสงขอมูลใหกับโหนดปลายทางอีกดวย การสื่อสารภายใน 

เครือขายแบบดาว จะเปนแบบ 2 ทิศทางโดยจะอนุญาตใหมีเพียงโหนดเดียวเทานั้นที่สามารถสงขอมูลเขาสูเครือขาย

ได จึงไมมีโอกาสที่หลายๆ โหนดจะสงขอมูลเขาสูเครือขายในเวลาเดียวกัน เพ่ือปองกันการชนกันของสัญญาณขอมูล 

เครือขายแบบดาว เปนโทโปโลยีอีกแบบหนึ่งที่เปนที่นิยมใชกันในปจจุบัน 

  

รูปที่ 3 โทโปโลยีแบบดาว 

ขอดีและขอเสียของโทโปโลยีแบบดาว 

ขอด ี ขอเสีย 

1. การติดตั้งเครือขายและการดูแลรักษาทํา ไดงาย  

2. หากมีโหนดใดเกิดความเสียหายก็สามารถตรวจสอบได

งาย และเน่ืองจากใชอุปกรณ 1 ตัวตอสายสงขอมูล 1 เสน 

ทําใหการเสียหายของอุปกรณใดในระบบไมกระทบตอ

การทํางานของจุดอื่นๆ ในระบบ  

3. งายในการใหบริการเพราะโทโปโลยีแบบดาวมี

ศูนยกลางทําหนาที่ควบคุม 

1. ถาสถานีกลางเกิดเสียขึ้นมาจะทําใหทั้งระบบทํางาน

ไมได 

2. ตองใชสายสงขอมูลจํานวนมากกวาโทโปโลยีแบบบัส 

และ แบบวงแหวน 

Star Topology
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4. โทโปโลยีแบบผสม (_______________________) 

   เปนเครือขายการสื่อสารขอมูลแบบผสมระหวางเครือขายแบบใดแบบหน่ึงหรือมากกวา เพ่ือความถูกตองแนนอน 

ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความตองการและภาพรวมขององคกร 

 

 

เนื่องจากหนวยงานท่ีมีหนาที่กําหนดมาตรฐาน มีบทบาทสําคัญสําหรับการพัฒนาการทางดานเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและระบบเครือขาย เราจึงพบชื่อยอของหนวยงานตางๆ ที่ทําหนาที่กําหนดมาตรฐานในเอกสารหรือ 

บทความทางเทคนิคบอยๆ ในสวนตอไปนี้จะอธิบายเก่ียวกับองคกรกําหนดมาตรฐาน ซ่ึงมีสวนเกี่ยวของกับระบบ 

เครือขายและเครือขายอินเตอรเน็ต 

ANSI 

ANSI (American National Standards Institute) เปนองคกรอาสาสมัครที่ไมมีผลกําไรจากการ 

ดําเนินงาน ประกอบดวยกลุมนักธุรกิจและกลุมอุตสาหกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา กอตั้งในป ค.ศ. 

1918 มี สํานักงานใหญอยูที่นิวยอรค ANSI ทําหนาที่พัฒนามาตรฐานตางๆ ของอเมริการใหเหมาะสม

จากนั้นจะรับรองข้ึนไปเปนมาตรฐานสากล ANSI ยังเปนตัวแทนของอเมริกาในองคกรมาตรฐานสากล 

ISO (International Organization for Standardization) และ IEC (International Electrotechnical 

Commission) ANSI เปนที่รูจักในการเสนอภาษาการเขียนโปรแกรม ไดแก ANSI C และยังกําหนด

มาตรฐานเทคโนโลยีระบบเครือขายอีกหลายแบบ เชนระบบเครือขายความเร็วสูงที่ใชเคเบิลใยแกวนําแสง 

SONET เปนตน 

 

 

Hybrid Topology
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IEEE 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) เปนสมาคมผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค กอตั้งเมื่อป ค.ศ. 

1884 ตั้งอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา มีสมาชิกจากประเทศตางๆ ท่ัวโลกประมาณ 150 ประเทศ IEEE มุงสนใจ

ทางดานไฟฟา อิเล็กทรอนิกส วิศวกรรม และวิทยาการคอมพิวเตอร มีชื่อเสียงอยางมากในการกําหนด 

คุณลักษณะเฉพาะตางๆ ของระบบเครือขาย เกณฑการจัดตั้งเครือขายตางๆ ถูกกําหนดเปนกลุมยอยของคุณ

ลักษณะเฉพาะมาตรฐาน 802 ตัวอยางที่รูจักกันดีไดแก IEEE802.3 ซึ่งกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบ

เครือขาย Ethernet IEEE802.4 กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบเครือขายแบบ Token-Bus และ 

IEEE802.5 ซึ่งกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบเครือขายแบบ Token-Ring เปนตน 

ISO 

ISO (International Standard Organization หรือInternational Organization for Standardization) เปน

องคกรที่รวบรวมองคกรมาตรฐานจากประเทศตางๆ 130 ประเทศ ISO เปนภาษากรีกหมายถึงความเทาเทียมกัน 

หรือความเปนมาตรฐาน (Standardization) ISO ไมใชองคกรของรัฐ มีจุดมุงหมายในการสงเสริมใหมี

มาตรฐานสากล ซึ่งไมเพียงแตในเรื่องท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีและการสื่อสาร แตยังรวมไปถึงการคา การพาณิชย 

และผลิตภัณฑอ่ืนๆ สําหรับในสวนของระบบเครือขายนั้น ISO เปนผูกําหนดมาตรฐานโครงสราง 7 เลเยอรของ 

ISO/OSI Reference Model นั่นเอง 

IETF 

IEFT (Internet Engineering Task Force) เปนกลุมผูใหความสนใจเรื่องระบบเครือขายและการเติบโตของ

เครือขายอินเตอรเน็ต การเปนสมาชิกของ IETF นั้นเปดกวาง โดยองคกรนี้มีการแบงคณะทํางานออกเปนหลาย

กลุม ซึ่งแตละกลุมมุงสนใจเฉพาะในเรื่อง ตางๆ กัน เชน การกําหนดเสนทางการสงขอมูล ระบบรักษาความ

ปลอดภัย และระบบการออกอากาศขอมูล (Broadcasting) เปนตน นอกจากน้ี IETF ยังเปนองคกรที่พัฒนาและ

จัดทํา คุณสมบัติเฉพาะท่ีเรียกวา RFC (Requests for Comment) สําหรับมาตรฐานของ TCP/IP ที่ใชบนระบบ

เครือขายอินเตอรเน็ตอีกดวย 

EIA 

EIA (Electronics Industries Association) เปนองคกรกําหนดมาตรฐานที่เกี่ยวของกับอุปกรณดานฮารดแวร 

อุปกรณทางดานโทรคมนาคม และการสื่อสารของเคร่ืองคอมพิวเตอร ตัวอยางเชนคุณลักษณะในการเช่ือมตอ

ผาน RS-232 เปนตน 

W3C 

W3C (World Wide Web Consortium) กอตั้งในป ค.ศ.1994 โดยมีเครือขายหลักอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ยุโรป และญี่ปุน โดยมีภารกิจหลักในการสงเสริมและพัฒนามาตรฐานของเว็บ ขอเสนอที่ไดรับการพิจารณาและ

รับรองโดย W3C จะเปนมาตรฐานในการออกแบบการแสดงผลเว็บเพจ เชน Cascading, XML, HTML เปนตน 
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มาตรฐานของ LAN ถูกกําหนดโดยคณะกรรมการจาก IEEE ซึ่งมีชื่ออยางเปนทางการวา IEEE 802 Local and 

Metropolitan Area Network Standard Committee โดยจะเนนการกําหนดคุณสมบัติในระดับของ Physical Layer 

และ Data Link Layer ใน OSI Reference Model มาตรฐานจํานวนมากถูกกําหนดออกมาจากกรรมการกลุมนี้ และได

นํามาใชกําหนดรูปแบบโครงสรางของระบบเครือขายในปจจุบัน มาตรฐานท่ีนาสนใจมีดังตอไปนี้ 

IEEE 802.____: Ethernet  

Ethernet นับเปนตนกําเนิดของเทคโนโลยี LAN เนื่องจาก LAN สวนมากหรือเกือบทั้งหมดในปจจุบันใช 

พ้ืนฐานของเทคโนโลยีนี้ คุณลักษณะเฉพาะในการทํางานของ Ethernet คือการทํางานแบบท่ีเรียกวา การเขาใชระบบ

เครือขายโดยวิธีชวงชิง หรือ CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) โดยมีหลักการ

ทํางานดังนี้ 

1. กอนที่สถานีงานของผูใชจะสงขอมูลออกไปยังเครือขาย จะตองมีการแจงออกไปกอนเพ่ือตรวจสอบดูวามี

สัญญาณพาหะของผูใชรายอื่นอยูในสายหรือไม  

2. เมื่อไมพบสัญญาณของผูใชอ่ืน จึงจะเริ่มสงขอมูลออกไปได  

3. หากตรวจพบสัญญาณพาหะของผูใชรายอื่นอยู จะตองรอจนกวาสายจะวางถึงจะสงขอมูลได  

4. ในกรณีที่เกิดปญหาในการตรวจสอบสัญญาณพาหะ ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากระยะทางของสถานีงานอยูหางกัน

มาก อาจจะเกิดการชนกันของขอมูลขึ้นได ในกรณีนี้ใหทั้งทุกๆ สถานีหยุดการสงขอมูลขณะนั้น  

5. แตละสถานีจะทําการสุมชวงระยะเวลาในการรอ เพ่ือทําการสงขอมูลออกไปใหมเพ่ือไมใหมีการชนกัน

เกิดข้ึนอีก  

6. หากยังมีเหตุการณชนกันเกิดข้ึนอีก ก็จะตองหยุดรอโดยเพ่ิมชวงระยะเวลาในการสุมเปนสองเทาเพ่ือใหลด

โอกาสการชนกันลงและสงขอมูลออกไปใหม และทําซ้ําเชนนี้ จนกวาขอมูลจะถูกสงออกไปไดอยางสมบูรณ  

7. แมวาระบบ CSMA/CD ดูเหมือนจะเปนวิธีจัดระเบียบการสงสัญญาณในระบบเครือขายที่ไมเรียบรอยนัก 

แตก็ทํางานไดผลเปนอยางดี แตเมื่อมีจํานวนโหนดบนเครือขายมากขึ้น ก็จะทําใหความนาจะเปนในการ

ปะทะกันของ ขอมูลเพิ่มมากขึ้นดวย ซึ่งจะสงผลใหเครือขายทํางานชาลงอยางหลีกเลี่ยงไมได 

 

 

 

 

3
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IEEE 802.____: Token Bus 

ไดรับการพัฒนาเพ่ือเปนมาตรฐานสําหรับระบบเครือขายแบบบัสที่ตอบสนองความตองการ คือไมตองการใหมี

การชนกันของขอมูลเกิดข้ึนเลย โดยจะทํางานดวยการสงแพ็กเกตขอมูลที่เรียกวาโทเคน (Token) วนเปนวงแหวนไป

ตามสถานีงานตางๆ บนเครือขาย เมื่อโทเคนไปถึงสถานีงานปลายทางก็จะมีการคัดลอกขอมูลขึ้นมา จากนั้นก็จะสง 

ขอมูลแจงกลับไปยังสถานีงานตนทางวาไดรับแลวผานทางโทเคนเดิม ระบบเครือขายจะตองสรางตารางของตําแหนงที่

อยูสําหรับสถานีงานทั้งหมดข้ึน ซึงจะเรียงตามลําดับตามลําดับของสถานีงานท่ีสามารถรับโทเคนไปได ในกรณีที่มีสถานี

งานใดตองการติดตอกับระบบเครือขายสูงเปนพิเศษ น่ันก็คือตองการไดรับโทเคนถี่ขึ้นเปนพิเศษ ก็สามารถทําไดดวย

การใสตําแหนงที่อยูของสถานีนั้นๆ ไวในตารางใหมากข้ึน 

 

รูปที่ 5 เสนทางการเดินทางของโทเคนบนระบบเครือขาย Token Bus 

ขอดอยของโทเคนบัสคือความจํากัดในแงของระยะทาง และขอจํากัดในเร่ืองจํานวนของสถานีงานใหมที่จะ

สามารถเพ่ิมลงไปในบัส ทั้งนี้เพราะทุกๆ สถานีงานใหมที่เพ่ิมขึ้นยอมหมายถึงความเพ้ียนของสัญญาณโดยรวมที่จะเกิด

มากข้ึน 

IEEE 802.____: Token Ring 

มาตรฐานนี้ไดรับการพัฒนาขึ้นมาเพ่ือรองรับระบบเครือขายทองถิ่นท่ีใชโทโปโลยีรูปวงแหวน โดยใชโทเคนเปน

ตัวนําขอมูลจากสถานีงานหน่ึงไปยังอีกสถานีงานหน่ึง เมื่อสถานีปลายทางไดรับโทเคน และทําการคัดลอกขอมูล เสร็จ

แลว ก็จะทําการสงโทเคนกลับไปยังสถานีตนทางเดิมซึ่งจะตองทําการถอดเอาขอมูลออก และจึงปลอยโทเคนไปให

สถานีงานถัดไป สถานีงานแตละเคร่ืองท่ีไดรับโทเคนไปจะทําการตรวจสอบดูวาตําแหนงที่อยูที่กําหนดในโทเคนน้ัน เปน

ของตนเองหรือไม ถาเปนของตนก็จะทําการคัดลอกขอมูลไวจากนั้นจะทําการทวนสัญญาณใหแรงขึ้นพรอมกับสง โท

เคนนั้นกลับไป แตถาตําแหนงที่อยูไมใชตําแหนงของตน ก็จะทําการทวนสัญญาณใหแรงขึ้นและปลอยโทเคนน้ันผานไป 

ลักษณะเดนของ Token Ring เมื่อเทียบกับ Token Bus ก็คือความสามารถท่ีรองรับระยะทางไดไกลมากกวา โดยไมเกิด

การสูญเสียของสัญญาณระหวางทาง ท้ังนี้เนื่องจากแตละสถานีงานมีการทวนสัญญาณซ้ํานั้นเอง สวนขอดอยที่สําคัญ

คือถาหากมีสถานีงานใดเสียหายหรือทํางานผิดปกติ ก็อาจสงผลรายแรงใหทั้งระบบหยุดทํางานได นอกจากน้ีในการ

ติดตั้งระบบสายสัญญาณของระบบน้ี ยังมีความยุงยากและส้ินเปลืองมากกวาแบบ Token Bus 

4

5
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รูปที่ 6 ลักษณะการเชื่อมตอโดยใชโทโปโลยีแบบวงแหวนของระบบเครือขาย Token 

IEEE 802.____: Wireless Network 

เปนการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบเครือขายไรสายที่เทียบไดกับระบบเครือขาย Ethernet แตจะใช

เทคนิคในการเขาถึงระบบเครือขายดวยวิธี CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) 

ซึ่งวิธีการนี้ตางจากวิธี CSMA/CD คือ ดวยวิธี CSMA/CD ที่โหนดตางๆ จะตองมีการเฝาฟงสื่อกลาง ในการนําสัญญาณ 

และจะทําการสงไดก็ตอเมื่อสายสัญญาณวาง แตสําหรับ CSMA/CA นั้นโหนดตางๆ จะตองสง ขาวสารสั้นๆ ท่ีเรียกวา 

RTS (Request To Send) ซึ่งจะระบุผูรับเปาหมายไว ขณะเดียวกันก็จะเตือนโหนดท้ังหมดท่ีอยูในบริเวณใกลเคียงให

หยุดรอชั่วขณะหนึ่ง สวนทางผูรับจะสงสัญญาณ CTS (Clear To Send) กลับไปยังโหนดท่ีตองการสงขอมูล เมื่อ

กระบวนการนี้เสร็จสิ้นจึงจะมีการสงขอมูลจริง เมื่อผูรับไดรับขอมูลครบถวนแลว ก็จะสงสัญญาณตอบรับ ACK 

(Acknowledge) กลับไป เปนอันจบกระบวนการสื่อสาร สื่อท่ีใชในการสงสัญญาณของระบบนี้มีสองประเภทคือ ผาน

ทางคล่ืนแสงอินฟราเรด ซ่ึงจะใชไดภายในระยะทาง 33 เมตร (100 ฟุต) และผานทางคลื่นวิทยุ ซึ่งจะออกอากาศใน

ยานความถ่ี 2.4 GHz ระบบ Wireless LAN นี้จะมีประโยชนในสถานการซ่ึง โหนดตางๆ ตองการอิสระในการ

เคลื่อนยาย เชนในโรงพยาบาล หรือในหองรับรองขนาดใหญ เปนตน 

IEEE 802.____: WiMax 

ซึ่งเปนเทคโนโลยีบรอดแบนดไรสายความเร็วสูง ในชวงแรกไดออกแบบใหสงขอมูลแบบจุดตอจุด(Point-to-

Point) จึงทําใหสงขอมูลไดระยะไกลสงขอมูลไดระยะหาง 30 ไมล (ประมาณ 50 กิโลเมตร) ดวยอัตราความเร็วในการ

สงผานขอมูลสูงสุดถึง 75 เมกะบิตตอวินาที (Mbps) ใชงานอยูบนคลื่นไมโครเวฟที่ความถี่ระหวาง 2-11 กิกะเฮิรตซ

(GHz) สามารถทํางานไดแมกระท่ังมีสิ่งกีดขวาง (ตนไม อาคาร) ไดเปนอยางดี 

11

16
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ระบบเครือขายแบงตามลักษณะการทํางาน ไดเปน 3 ประเภทคือ 

1. ระบบเครือขายแบบรวมศูนยกลาง (Centralized Networks) 

2. ระบบเครือขายแบบ Peer-to Peer 

3. ระบบเครือขายแบบ Client/Server 

1.ระบบเครือขายแบบรวมศูนยกลาง  
  เปนระบบที่มีเครื่องหลักเพียงเครื่องเดียวที่ใชในการประมวลผล ซึ่งจะตังอยูที่ศูนยกลางและมีการเชื่อมตอไปยัง

เครื่องเทอรมินอลที่อยูรอบๆ โดยการเดินสายเคเบิลเชื่อมตอกันโดยตรง เพ่ือใหเครื่องเครื่องเทอรมินอลสามารถเขาใช

งาน โดยสงคําสั่งตางๆ มาประมวลผลที่เครื่องกลาง ซึ่งมักเปนเครื่องคอมพิวเตอรเมนเฟรมประสิทธิภาพสูง ระบบ

เครือขายแบบรวมศูนยกลางจะมีราคาสูง และและไมสามารถสนับสนุนระบบการประมวลผลแบบ Multiprocessor ไดดี

เทากับระบบเครือขายแบบ Client/Server ปจจุบันระบบนี้จึงมีความนิยมในการใชงานลดนอยลง 

 

รูปที่ 1. ระบบเครือขายแบบรวมศูนยกลาง 

2.ระบบเครือขาย Peer-to-Peer  

    แตละสถานีงานบนระบบเครือขาย Peer-to-Peer จะมีความเทาเทียมกันสามารถที่จะแบงปนทรัพยากรใหแกกัน

และกันได เชนการใชเครื่องพิมพหรือแฟมขอมูลรวมกันในเครือขาย ในขณะเดียวกันเครื่องแตละสถานีงานก็จะมีขีด

ความสามารถในการทํางานไดดวยตัวเอง (Stand Alone) คือจะตองมีทรัพยากรภายในของตัวเองเชน ดิสกสําหรับเก็บ

ขอมูล หนวยความจําที่เพียงพอ และมีความสามารถในการประมวลผลขอมูลได  

   ขอดีของระบบน้ีคือ ความงายในการจัดตั้งระบบ มีราคาถูก และสะดวกตอการบริหารจัดการ ซึ่งมักจะมอบเปน

ภาระหนาที่ของผูใชในแตละสถานีงานให รับผิดชอบในการดูแลพิจารณาการแบงปนทรัพยากรของตนเองใหกับสมาชิก

ผูอื่นในกลุม ดังนั้นระบบนี้จึงเหมาะสมสําหรับสํานักงานขนาดเล็ก ที่มีสถานีงานประมาณ 5-10 เครื่องที่วางอยูในพ้ืนท่ี

เดียวกัน  
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     ขอดอยของระบบน้ีคือ เรื่องการรักษาความปลอดภัยของขอมูล เนื่องจากไมมีระบบการปองกันในรูปแบบของ 

บัญชีผูใช และรหัสผาน ในการเขาถึงทรัพยากรตางๆ ของระบบ 

 

รูปที่ 2 ระบบเครือขายแบบ Peer-to-Peer 

3.ระบบเครือขายแบบ Client/Server 

    เปนระบบเครือขายที่มีประสิทธิภาพสูง และมีการใชงานกันอยางกวางขวางมากกวาระบบเครือขายแบบอ่ืนที่มี

ในปจจุบัน ระบบ Client/Server สามารถสนับสนุนใหมีเครื่องลูกขายไดเปนจํานวนมาก และสามารถเชื่อมตอกับเครื่อง

คอมพิวเตอรไดหลายแพลตฟอรม ระบบนี้จะทํางานโดยมีเครื่อง Server ที่ใหบริการ เปนศูนยกลางอยางนอย 1 เครื่อง 

และมีการบริหารจัดการทรัพยากรตางๆ จากสวนกลาง ซึ่งคลายกับระบบเครือขายแบบรวมศูนยกลางแตสิ่งที่แตกตาง

กันก็คือ เครื่องที่ทําหนาที่ใหบริการในระบบ Client/Server นี้จะเปนเครื่องที่มีราคาไมแพงมาก ซึ่งอาจใชเพียงเครื่อง 

ไมโครคอมพิวเตอรสมรรถนะสูงในการควบคุมการใหบริการทรัพยากรตางๆ นอกจากน้ีเครื่องลูกขายยังจะตองมี

ความสามารถในการประมวลผล และมีพ้ืนที่สําหรับจัดเก็บขอมูลทองถิ่นเปนของตนเองอีกดวย ระบบเครือขายแบบ 

Cleint/Server เปนระบบที่มีความยืดหยุนสูง สนับสนุนการทํางานแบบ Multiprocessor สามารถเพ่ิมขยายขนาดของ

จํานวนผูใชไดตามตองการ นอกจากน้ียังสามารถเพ่ิมจํานวนเครื่อง Servers สําหรับใหบริการตางๆ เพ่ือชวยกระจาย

ภาระของระบบได สวนขอเสียของระบบนี้ก็คือ มีความยุงยากในการติดตั้งมากกวาระบบ Peer-to-Peer รวมทั้ง

ตองการบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการระบบโดยเฉพาะอีกดวย 

 
รูปที่ 3 ระบบเครือขายแบบ Client/Server 
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Reconnaissance attacks = การเก็บขอมูลเครือขายทั้งหมดหลังจากนั้นจะทําการแกไขระบบเพ่ือใหตัวเอง

ไดมีตัวตนอยูในเครือขาย 

**** Honey pot = ในทางศัพทของคอมพิวเตอร Honeypot คือกับดักท่ีติดตั้งเพ่ือดักจับ เบี่ยงเบน หรือ

บางครั้งอาจตอบโตการพยายามใชระบบสารสนเทศโดยไมไดรับอนุญาต โดยทั่วไปแลวประกอบดวยคอมพิวเตอรขอมูล 

หรือบริเวณสวนหนึ่งของเครือขายที่ไมไดถูกแยกตางหากและไมไดรับการปองกัน และเครือขายที่มีขอมูลหรือทรัพยากร

ที่อาจมีคาสําหรับผูบุกรุก Honeypot ทีแ่ฝงตัวเปน open proxy จะรูจักในอีกชื่อหนึ่งวา  sugar cane 

Access attacks = เปนการทะลวงในจุดที่ออนแอเพ่ือเขาถึงเครือขาย เชน สวนของการตรวจสอบผูใชงาน 

(authentication) หรือ server สําหรับใหบริการ โอนยายไฟร (FTP server) 

Scanner = เปนการใชเครื่องมือสําหรับ Scan เครื่องคอมพิวเตอรผานระบบ Network เพ่ือตรวจสอบหาจุด

โหวของเครื่องเปาหมาย  

Spyware = โปรแกรมท่ีคอยดักจับขอมูลสวนตัว หรือบันทึกพฤติกรรมการใชงานตางๆ ในคอมพิวเตอรของ

ผูใชแลวสงขอมูลเหลานี้กลับไปยัง hacker หรือเจาของ website ท่ีเปนผูปลอย Spyware สวนใหญแลวมักจะถูกแฝง

ตัวมาในเคร่ืองของผูใช ในขณะที่มีการเขามาเยี่ยมชม Website ตางๆโดยไมรูตัว 

Worm = มีการทํางานที่แตกตางจาก Virus คือมันสามารถเรียกทํางานข้ึนมาไดดวยตัวมันเอง โดยไม

จําเปนตองพ่ึงพาหะใดๆ ซึ่งแตกตางจาก Virus ที่ตองมีพาหะในการแพรกระจายเชื้อ ดังนั้นจึงทําให Worm สรางความ

เสียหายใหกับระบบเครือขายไดอยางรวดเร็วและรุนแรงมาก 

Keystroke logger = โปรแกรมชนิดหนึ่งที่แฝงตัวเขากับระบบคอมพิวเตอร เพ่ือเก็บขอมูลการกดแปนคีย

บอรดและดักเอารหัสผานตางๆ เพื่อนําไปใหผูไมประสงคดีนําเอาไปใชงาน 

Phishing = เปนเทคนิคการทํา Social engineer โดยใชอีเมลเพื่อหลอกใหเหยื่อเปดเผยขอมูลการทําธุรกรรม

ทางการเงินบนอินเตอรเน็ตเชน บัตรเครดิต หรือพวก Online Bank account 

Malware  =  ยอมาจาก Malicious Software  คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรทุกชนิดที่มีจุดประสงครายตอ

คอมพิวเตอรและเครือขาย หรือ เปนคําใชเรียกโปรแกรม ที่มีจุดประสงครายตอระบบคอมพิวเตอรทุกชนิดแบบรวมๆ 

โปรแกรมพวกนี้ก็เชน Virus , Worm , Trojan , Spyware , Key logger , Hack tool , Dialer , Phishing , Toolbar , 

BHO , Joke , etc 



 Network and Topology  
 by P’Oat , P’Oat 

24 

Virus = เปนโปรแกรมท่ีถูกสรางขึ้นมาเพ่ือโจมตีระบบคอมพิวเตอรใหเกิดความเสียหายตางๆ ตามท่ีผูสราง 

Virus ตองการและสามารถแพรกระจายเชื้อโดยอาศัยพาหะเปนตัวพาไป เชน Floppy, Disk, CD/DVD, Flash Drive 

หรือทางเครือขาย โดย Virus มักจะฝงตัวอยูกับไฟลขอมูล และทํางานทันทีเมื่อมีการเรียกใชไฟลขอมูลนั้น 

Trojan = ไมแพรเชื้อไปติดไฟลอื่นๆ ไมสามารถสงตัวเองไปยังคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืนๆได ตองอาศัยการหลอก

ใหดาวโหลดเอาไปใสเครื่องเอง หรือดวยวิธีอ่ืนๆ และพยายามใหผูใชเปดการทํางานข้ึนมา สิ่งที่มันทําคือเปดโอกาสให 

Hacker เขามาควบคุมท่ีติดเชื้อจากระยะไกล หรือแอบสงขอมูลสําคัญๆ กลับไปยังเครื่องของ Hacker 

Hybrid Malware / Blended Threats = คือ Malware ที่รวบรวมความสามารถของ Virus, Worm, 

Trojan, Spyware เขาไวดวยกัน 

Zombie Network = เคร่ืองคอมพิวเตอรจํานวนมากๆ จากท่ัวโลกที่ตกเปนเหย่ือของ Worn, Trojan และ 

Malware อยางอ่ืน ซึ่งจะถูก Attacker/Hacker ใชเปนฐานปฏิบัติการในการสง Spam mail, Phishing, DoS หรือเอาไว

เก็บไฟลหรือซอฟแวรที่ผิดกฎหมาย 

Dialer = คือแอพพลิเคชั่นที่ทํางานโดยการสั่งใหโมเด็มตัดการเชื่อมตอจาก ISP ที่ใชบริการ โดยหมุน

หมายเลขไปยังผูใหบริการในตางประเทศทําใหมีคาโทรศัพทสูงขึ้น 

Hoax = ขาวหลอกลวงเปนวิธีการหรือการกุขาวขึ้นมาสักเรื่องแลวก็สงตอๆ กันไปในระบบอินเตอรเน็ตสักพัก

หนึ่งขาวที่กุขึ้นมาก็จะแพรไปในสังคมไอทีอยางรวดเร็ว 

Hacker = คือบุคคลที่มีความสนใจในกลไกการทํางานของระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอรอยางลึกซึ้ง 

hacker สวนใหญตองมีความรูเทียบเทาหรือเหนือกวาโปรแกรมเมอร ตองการที่จะทดสอบระบบวามีจุดออนหรือชอง

โหวอยางไร การกระทําของ Hacker มักจะไมสรางความเสียหายใหระบบมากนัก นอกจากการแสดงขอความเตือนให

ทราบวาระบบนั้นๆ ถูก Hacker เจาะเสียแลว 
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3 G 

3G หรือ มาตรฐานโทรศัพทมือถือยุคที่ 3 เปนมาตรฐานโทรศัพทมือถือในยุคที่ 3 ถูกพัฒนาและกําลังมา

แทนที่ ระบบโทรศัพท 2G ซึ่ง 3G นั้นพัฒนาบนพ้ืนฐานของมาตรฐาน IMT-2000 ภายใตกลุมของสหภาพ

โทรคมนาคมระหวางประเทศ โดยโทรศัพทมือถือยุคที่ 3 หรือที่เรียกวา ระบบ UMTS หรือ WCDMA ในระบบ GSM 

850, 900, 1800, 1900 และ 2100 (ที่เปนสากลที่โทรศัพทระบบ 3G ตองมี) 

4 G 

4G หรือ มาตรฐานโทรศัพทมือถือยุคที่ 4 กลาวถึงมาตรฐานโทรศัพทมือถือท่ีเปนรุนมาตรฐานท่ีตอจาก 3G 

และ 2G โดยความหมายของคําวา 4G นั้นมีการกลาวถึงในหลายความหมาย โดยความหมายท่ีนิยมในปจจุบันจะอางอิง

ถึง IMT Advanced ที่กําหนดโดย ITU โดยมีขอกําหนดวา อัตราความเร็วในการสงขอมูลตองมีคาขอมูลสูงสุดที่ 100 

Mbit/s ในชวง High mobility และ 1 Gbit/s ในชวง low mobility 
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1. ขอใดเกี่ยวของกับระบบเครือขายนอยที่สุด 

ก.Cisco 

ข.Oracle 

ค.3Com 

ง.Sun Microsystems 

จ.Microsoft 

2. Adsl ยอมาจากอะไร? 

ก.Asymmetric Digital Speed Line 

ข.Asymmetric Digital Setup Line 

ค.Amazing Digital Speed Line 

ง.Asymmetric Digital Subscriber Line 

จ.Asymmetric Digital Subscriber Long 

3. Honey Pot คืออะไร? 

ก.กับดักที่ใชติดตั้งเพ่ือดักจับผูที่ลักลอบเขา

ระบบ 

ข.หมอน้ําผึ้งของหมีพูห 

ค.โปรแกรม Scan Virus 

ง.ไมมีขอใดถูก 

จ.ถูกมากกวาหนึ่งขอ 

4.ขอใดไมใชมาตรฐาน Wireless? 

ก.802.11a 

ข.802.11b 

ค.802.11c 

ง.802.11g 

จ.802.11n 

 

 

5. FDDI ยอมาจากอะไร? 

ก.Fiber Destroyer Data Interface 

ข.Fiber Display Dota Interface 

ค.Fiber Distributed Data International 

ง.Fiber Distributed Data Interface 

จ.ไมมีขอใดถูก 

6.ขอใดไมใช ISP? 

ก.True 

ข.TOT 

ค.CS Loxinfo 

ง.ThaiSarn 

จ.เปน ISP ทุกขอ 

 

7.ขอใดไมใชรูปแบบโทโปโลยี (Topology)? 

ก.บัส 

ข.ดวงดาว 

ค.วงแหวน 

ง.วงกลม 

จ.ถูกทุกขอ 
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8."การเชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอรที่อยูภายในพ้ืนที่เดี่ยวกันหรือพ้ืนที่ใกลเคียง" ขอความดังกลาวเกี่ยวของกับขอใด

มากท่ีสุด ? 

ก.Metropolitan Area Network 

ข.Wide Area Network 

ค.Wireless Area Network 

ง.Local Area Network 

จ.Lan Area Network 

9.เพราะเหตุใดจึงตองมี IPv6 เกิดข้ึน? 

ก.เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถดานระบบเครือขายใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ข.เนื่องจากIPv4 ไมสามารถรองรับอุปกรณดานระบบเครือขายใหมๆในอนาคตได 

ค.เนื่องจากIPv4 ไมเพียงพอตอความตองการ 

ง.เนื่องจากIPv4 มีรูปแบบที่ยากตอการจดจํา 

จ.ไมมีขอใดถูก 

10.ขอใดตอไปน้ีเปนความผิดทางกฎหมายคอมพิวเตอร? 

ก.นายโกงเก็บ flash drive ที่บันทึกเฉลยขอสอบวิชาคอมพิวเตอรของอาจารยสุดหลอได ในหองน้ําหญิง 

ข.นายกรึบทุบคอมพิวเตอรตนเองจนพังเนื่องจากเลน Pinball ไดคะแนนนอยกวานองสาว 

ค.นางสาวดวบใชมือถือตนเองเขาระบบธนาคารของคนอ่ืนเพ่ือดูยอดเงินคงเหลือโดยไมไดรับอนุญาต 

ง.เด็กชายหงึมไดยืม External Hard disk ของนิดไปใชบันทึกการบาน แตเขาเจอไฟลลับของหลอน เขาจึงเปดดู

โดยไมขออนุญาต 

จ.นางสาวโจะและเพ่ือนๆล็อกอินเขาอินเทอรเน็ตไมได เธอจึงใชเมาสทํารายเพ่ือนๆของเธอจนไดรับบาดเจ็บ

สาหัส 




