
บทที ่4 
ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 



ความหมายของระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( Computer Network) หมายถึง การเช่ือมต่อ

คอมพิวเตอร์ตั้ งแต่ 2 เคร่ืองข้ึนไปเข้าด้วยกันด้วยสายเคเบิล หรือส่ืออ่ืน ๆ ท าให้
คอมพิวเตอร์สามารถรับส่งขอ้มูลแก่กนัและกนัได้

ในกรณีท่ีเป็นการเช่ือมต่อระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เคร่ืองเขา้กับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีเป็นศูนยก์ลาง เราเรียกคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นศูนยก์ลางน้ีว่า 
โฮสต์ (Host) และเรียกคอมพิวเตอร์ขนาดเลก็ท่ีเขา้มาเช่ือมต่อวา่ ไคลเอนต์ (Client)



ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ ( Computer Network ) 



ประโยชน์ของระบบเครือข่าย 
1) การจดัเกบ็ขอ้มูลไดง่้ายและส่ือสารไดร้วดเร็ว
2) ความถูกตอ้งของขอ้มูล 

3) ความเร็วของการท างาน

4) ตน้ทุนประหยดั 



ประเภทของคอมพวิเตอร์ในระบบเครือข่าย 
4.3.1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่าย (Server) 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นจุด
ศูนยก์ลางในการให้บริการดา้นต่างๆ กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ท่ีอยู่ในเครือข่าย 
หรือกล่าวไดว้า่ Server เป็นแม่ข่ายหลกัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ยอ่ย 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบ่งตามลกัษณะหนา้ท่ี ไดด้งัน้ี



1) File Server คือเคร่ืองท่ีใหบ้ริการแบ่งปันขอ้มูล (Share) แก่เคร่ือง
อ่ืนๆ ใหมี้สิทธ์ิการใชแ้ฟ้มขอ้มูล (File) เช่น ฐานขอ้มูลบนเครือข่าย (Database) 



2) Web Server คือเคร่ืองท่ีใหบ้ริการ Web แก่เคร่ืองท่ีร้องขอดว้ย 
Protocol HTTP หมายความว่า เป็นเคร่ืองท่ีเก็บเวบ็ไซต ์(Website) ส าหรับเก็บ
โฮมเพจและเวบ็เพจ็ท่ีหน่วยงานจดัท าข้ึน 



3) Proxy Server คือเคร่ืองท่ีใหบ้ริการเป็นตวัแทนไปรับเว็บแทน
ลูกข่าย และสะสมเวบ็นั้นไวใ้น Cache ของตวัเอง ส ารองไวเ้ผื่อลูกข่ายร้องขอ
เวบ็เดิมอีกคร้ัง จะไดไ้ม่ตอ้งออกไปเอามาอีก ท าให้ลูกข่ายเคร่ืองอ่ืนๆ สามารถ
เขา้ถึงเวบ็ท่ีเคยเปิดมาแลว้เร็วข้ึน และลด Traffic ของ WAN ลงได ้



4) Mail Server คือเคร่ืองท่ีหนา้ท่ีเป็นไปรษณีย ์ท าหน้าท่ีรับ
จดหมาย (POP3) เก็บจดหมาย (Mailbox) และส่งจดหมาย (SMTP) คอยบริการ
ใหก้บัผูใ้ชท่ี้ไดรั้บลงทะเบียนใชบ้ริการ 



5) Internet Server คือเคร่ืองท่ีท าหนา้ท่ีในการเช่ือมต่อระบบ
อินเทอร์เน็ตและควบคุมการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตใหก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูก
ข่าย



6) Print Server คือเคร่ืองท่ีใหบ้ริการเก่ียวกบัการพิมพ ์โดย
ทุกเคร่ืองในเครือข่ายสามารถส่งงานของตนไปพิมพท่ี์เคร่ืองท าหนา้ท่ีเป็น Print 
Server 



7) DNS Server คือเคร่ืองท่ีให้บริการเก่ียวกบั Domain Name 
Server ซ่ึงเป็นเคร่ืองท่ีใชส้ าหรับการอา้งอิงหมายเลข IP กบัช่ือท่ีเราท าการจด
ทะเบียน 



4.3.2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ลูกข่าย (Client or Workstation) 

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ลูกข่าย เป็นคอมพิวเตอร์ท่ีน ามาต่อเช่ือมเขา้กบั
ระบบเครือข่าย เพื่อท าหน้าท่ีเป็นสถานีงาน ซ่ึงถูกใช้โดยบุคคลทั่วไป ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานนั้น ๆ 

1) เวิร์กสเตชนั (workstation) เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีอยู่ใน
เครือข่ายซ่ึงสามารถท าการประมวลผลขอ้มูลต่าง ๆ ได ้

2) ไคลเอนต์ (client) เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีการเรียกใช้ขอ้มูล
จากเซิร์ฟเวอร์ 



4.3.3 เทอร์มินัล (terminal) 

เป็นอุปกรณ์ท่ีประกอบดว้ย จอภาพ แป้นพิมพ ์และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
เทอร์มินัลไม่สามารถประมวลผลข้อมูลได้ด้วยตัวเอง แต่ใชก้ารส่ือสารขอ้มูล 
กับเซิร์ฟเวอร์และให้เซิร์ฟเวอร์ท าการประมวลผลขอ้มูลพร้อมทั้งส่งขอ้มูล
ปรากฏบนจอภาพได ้



ประเภทของเครือข่าย 

4.1.1 ใช้ขนาดทางกายภาพของเครือข่ายเป็นเกณฑ์

แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

4.1.1.1 ระบบเครือข่ายระดับท้องถิ่น (Local Area Network : LAN) 

เป็นระบบเครือข่ายท่ีใช้งานอยู่ในบริเวณท่ีไม่กวา้งนัก อาจใช้อยู่
ภายในอาคารเดียวกนัหรืออาคารท่ีอยู่ใกลก้นั เช่นภายในมหาวิทยาลยัอาคารส านักงาน
คลงัสินคา้ หรือโรงงาน เป็นตน้ 

การส่งขอ้มูลสามารถท าไดด้ว้ยความเร็วสูง และมีขอ้ผดิพลาดนอ้ย



ระบบเครือข่ายระดบัท้องถิ่น (Local Area Network : LAN) 



4.1.1.2 ระบบเครือข่ายระดบัเมือง (Metropolitan Area Network : MAN)

เป็นระบบเครือข่ายท่ีมีขนาดอยูร่ะหว่าง Lan และ Wan เป็นระบบเครือข่าย
ท่ีใชภ้ายในเมืองหรือจงัหวดัเท่านั้น 

การเช่ือมโยงจะตอ้งอาศยัระบบบริการเครือข่ายสาธารณะ จึงเป็นเครือข่าย
ท่ีใช้กบัองค์การท่ีมีสาขาห่างไกลและตอ้งการเช่ือมสาขาเหล่านั้นเขา้ดว้ยกนั เช่น 
ธนาคาร 



ระบบเครือข่ายระดบัเมือง (Metropolitan Area Network : MAN) 



4.1.1.3 ระบบเครือข่ายระดบัประเทศ หรือเครือข่ายบริเวณกว้าง 
(Wide Area Network : WAN) 

เป็นเครือข่ายท่ีเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีอยู่ห่างไกลกนัเขา้
ดว้ยกนั อาจจะตอ้งเป็นการติดต่อส่ือสารกนัในระดบัประเทศ ขา้มทวีปหรือทัว่
โลกก็ได ้ในการเช่ือมการติดต่อนั้น จะตอ้งมีการต่อเขา้กบัระบบส่ือสารของ
องคก์ารโทรศพัทห์รือการส่ือสารแห่งประเทศไทยเสียก่อน 

โดยปกติมีอตัราการส่งขอ้มูลท่ีต ่าและมีโอกาสเกิดขอ้ผิดพลาด การส่ง
ขอ้มูลอาจใชอุ้ปกรณ์ในการส่ือสาร เช่น โมเดม็ (Modem) มาช่วย 



ระบบเครือข่ายระดบัประเทศ หรือเครือข่ายบริเวณกว้าง 
(Wide Area Network : WAN)



4.1.2 ใช้ลกัษณะหน้าที่การท างานของคอมพวิเตอร์ในเครือข่ายเป็นเกณฑ์
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

4.1.2.1 เครือข่ายแบบเท่าเทียม (Peer-to-Peer Network) 

เป็นการเช่ือมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์เขา้ด้วยกัน โดยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ แต่ละเคร่ือง จะสามารถแบ่งทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟลห์รือ
เคร่ืองพิมพ์ซ่ึงกันและกันภายในเครือข่ายได้ เคร่ืองแต่ละเคร่ืองจะท างานใน
ลกัษณะท่ีทดัเทียมกนั ไม่มีเคร่ืองใดเคร่ืองเคร่ืองหน่ึงเป็นเคร่ืองหลกัเหมือนแบบ 
Client / Server



การเช่ือมต่อแบบน้ีมกัท าในระบบท่ีมีขนาดเลก็ๆ เช่น หน่วยงานขนาดเลก็
ท่ีมีเคร่ืองใชไ้ม่เกิน 10 เคร่ือง 

การเช่ือมต่อแบบน้ีมีจุดอ่อนในเร่ืองของระบบรักษาความปลอดภยั แต่ถา้
เป็นเครือข่ายขนาดเล็ก และเป็นงานท่ีไม่มีข้อมูลท่ีเป็นความลับมากนัก 
เครือข่ายแบบน้ีกเ็ป็นรูปแบบท่ีน่าเลือกน ามาใชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 



เครือข่ายแบบเท่าเทียม (Peer-to-Peer Network) 



4.1.2.2 Client-Server Network หรือเครือข่ายแบบผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ 

จะมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองหน่ึง ท าหน้าท่ีเป็นเคร่ือง Server ท่ีท าหน้าท่ี
ใหบ้ริการทรัพยากรต่าง ๆ ใหก้บั เคร่ือง Client หรือเคร่ืองท่ีขอใชบ้ริการ ซ่ึงอาจจะตอ้ง
เป็นเคร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพท่ีค่อนขา้งสูง ถึงจะท าให้การให้บริการมีประสิทธิภาพตาม
ไปดว้ย 

ขอ้ดีของระบบเครือข่าย Client-Server เป็นระบบท่ีมีการรักษาความปลอดภยั
สูงกว่า ระบบแบบ Peer To Peer เพราะว่าการจดัการในดา้นรักษาความปลอดภยันั้น จะ
ท ากนับนเคร่ือง Server เพียงเคร่ืองเดียว ท าให้ดูแลรักษาง่าย และสะดวก มีการก าหนด
สิทธิการเขา้ใชท้รัพยากรต่าง ๆ ใหก้บัเคร่ืองผูข้อใชบ้ริการหรือเคร่ือง Client 



Client-Server Network
เครือข่ายแบบผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ 



4.1.3 ใช้ระดบัความปลอดภยัของข้อมูลเป็นเกณฑ์ 

การแบ่งประเภทเครือข่ายตามระดบัความปลอดภยัของขอ้มูล ซ่ึง
จะแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท



4.1.3.1 อนิเทอร์เน็ต (Internet) เครือข่ายสาธารณะ 

อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายท่ีครอบคลุมทัว่โลก  และผูใ้ชเ้หล่าน้ีสามารถ
แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกนัไดอ้ย่างอิสระ โดยท่ีระยะทางและเวลาไม่เป็น
อุปสรรค 

องคก์รธุรกิจหลายองคก์รไดใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตช่วยในการท าการคา้เช่น 
การติดต่อซ้ือขายผ่านอินเทอร์เน็ตหรืออีคอมเมิร์ช (E-Commerce) ซ่ึงเป็นอีก
ช่องทางหน่ึงส าหรับการท าธุรกิจท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยม เน่ืองจากมีตน้ทุนท่ีถูกกว่า
และมีฐานลูกคา้ท่ีใหญ่มาก 

ส่วนขอ้เสียของอินเทอร์เน็ตคือ ความปลอดภยัของขอ้มูล เน่ืองจากทุก
คนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลทุกอยา่งท่ีแลกเปล่ียนผา่นอินเทอร์เน็ตได้



ในปัจจุบนัอินเทอร์เน็ตไดก้ลายเป็นเครือข่ายสาธารณะ ซ่ึงไม่มี
ผูใ้ดหรือองค์กรใดองค์กรหน่ึงเป็นเจา้ของอย่างแทจ้ริง การเช่ือมต่อเขา้กับ
อินเทอร์เน็ตตอ้งเช่ือมต่อผ่านองค์กรท่ีเรียกว่า “ISP (Internet Service 
Provider)” ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีใหบ้ริการในการเช่ือมต่อเขา้กบัอินเทอร์เน็ต



อนิเทอร์เน็ต (Internet) เครือข่ายสาธารณะ 



4.1.3.2 อนิทราเน็ต (Intranet) หรือเครือข่ายส่วนบุคคล 

อินทราเน็ตเป็นเครือข่ายส่วนบุคคลท่ีใชเ้ทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เช่น 
เวบ็, อีเมล,์ FTP เป็นตน้ 

อินทราเน็ตเป็นเครือข่ายท่ีองค์กรสร้างข้ึนส าหรับให้พนักงานของ
องคก์รใชเ้ท่านั้น การแชร์ขอ้มูลจะอยูเ่ฉพาะในอินทราเน็ตเท่านั้น



ระบบการรักษาความปลอดภยัเป็นส่ิงท่ีแยกอินทราเน็ตออกจาก
อินเทอร์เน็ต เครือข่ายอินทราเน็ตขององค์กรจะถูกปกป้องโดยไฟร์วอลล์
(Firewall) ซ่ึงอาจจะเป็นไดท้ั้งฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ท่ีท าหนา้ท่ีกรองขอ้มูลท่ี
แลกเปล่ียนกันระหว่างอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตเม่ือทั้ งสองระบบมีการ
เช่ือมต่อกนั 



อนิทราเน็ต (Intranet) หรือเครือข่ายส่วนบุคคล 



4.1.3.3 เอก็ส์ทราเน็ต (Extranet) หรือเครือข่ายร่วม 

เอก็ส์ทราเน็ต (Extranet) เป็นเครือข่ายก่ึงอินเทอร์เน็ตก่ึงอินทราเน็ต กล่าวคือ 
เอก็ส์ทราเน็ตคือเครือข่ายท่ีเช่ือมต่อระหวา่งอินทราเน็ตของสององคก์ร 

การสร้างเอ็กส์ทราเน็ต จะไม่จ ากดัดว้ยเทคโนโลยี แต่จะยากตรงนโยบายท่ี
เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยของขอ้มูลท่ีทั้ งสององค์กรจะต้องตกลงกัน เช่น 
องคก์รหน่ึงอาจจะอนุญาตใหผู้ใ้ชข้องอีกองคก์รหน่ึงลอ็กอินเขา้ระบบอินทราเน็ตของ
ตวัเองหรือไม่ เป็นตน้ 



เอก็ส์ทราเน็ต (Extranet) หรือเครือข่ายร่วม 



สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย (Topology) 

การน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาเช่ือมต่อกนัเพื่อประโยชน์ของการ
ส่ือสารนั้น สามารถกระท าไดห้ลายรูปแบบ ซ่ึงแต่ละแบบก็มีจุดเด่นท่ีแตกต่าง
กนัไป 

โดยทัว่ไปแลว้โครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถจ าแนก
ตามลกัษณะของการเช่ือมต่อดงัต่อไปน้ี 



4.5.1 โครงสร้างเครือข่ายคอมพวิเตอร์แบบบัส (bus topology) 

โทโปโลยแีบบ BUS นบัว่าเป็นแบบโทโปโลยท่ีีไดรั้บความนิยมใช้
กนัมากท่ีสุดมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เน่ืองจากสามารถติดตั้งระบบ ดูแล
รักษา และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมไดง่้าย ไม่ตอ้งใชเ้ทคนิคท่ียุง่ยากซบัซอ้น 

ลกัษณะการท างานของเครือข่ายโทโปโลยแีบบ BUS คืออุปกรณ์ทุก
ช้ินหรือโหนดทุกโหนด ในเครือข่ายจะตอ้งเช่ือมโยงเขา้กบัสายส่ือสารหลกั ท่ี
เรียกวา่ "บสั" (BUS) 



โครงสร้างเครือข่ายคอมพวิเตอร์แบบบัส 



เม่ือโหนดหน่ึงตอ้งการจะส่งขอ้มูลไปให้ยงัอีกโหนด หน่ึงภายในเครือข่าย 
ขอ้มูลจากโหนดผูส่้ง จะถูกส่งเขา้สู่สายบสัในรูปของแพก็เกจ ซ่ึงแต่ละแพก็เกจจะ
ประกอบดว้ยต าแหน่งของ ผูส่้งและผูรั้บ และขอ้มูล

สญัญาณขอ้มูลจากโหนดผูส่้ง เม่ือเขา้สู่บสัจะไหลผา่นไปยงัปลายทั้ง 2 ขา้ง
ของบสั แต่ละโหนดท่ีเช่ือมต่อเขา้กบับสั จะคอยตรวจดูว่าต าแหน่งปลายทาง ท่ีมา
กบัแพก็เกจขอ้มูลนั้น ตรงกบัต าแหน่งของตนหรือไม่ ถา้ใช่ก็จะรับขอ้มูลนั้นเขา้มา
สู่โหนดตน แต่ถา้ไม่ใช่ กจ็ะปล่อยใหส้ญัญาณขอ้มูลนั้นผา่นไป 



4.5.2 โครงสร้างเครือข่ายคอมพวิเตอร์แบบวงแหวน (ring topology)

เครือข่ายแบบ RING เป็นการส่งข่าวสารท่ีส่งผ่านไปในเครือข่าย ขอ้มูล
ข่าวสารจะไหลวนอยูใ่นเครือข่าย ไปในทิศทางเดียว เหมือนวงแหวน หรือ RING



4.5.2 โครงสร้างเครือข่ายคอมพวิเตอร์แบบวงแหวน (ring topology)
ในแต่ละโหนดหรือสเตชัน่ จะมีรีพีตเตอร์ประจ าโหนด 1 เคร่ือง ซ่ึงจะท า

หนา้ท่ี 

1) เพิ่มเติมข่าวสารท่ีจ าเป็นต่อการส่ือสาร ในส่วนหัวของแพ็กเกจขอ้มูล 
ส าหรับการส่งขอ้มูลออกจากโหนด

2) มีหนา้ท่ีรับแพก็เกจขอ้มูล ท่ีไหลผ่านมาจากสายส่ือสาร เพื่อตรวจสอบ
ว่าเป็นขอ้มูล ท่ีส่งมาให้โหนดตนหรือไม่ ถา้ใช่ก็จะคดัลอกขอ้มูลทั้งหมดนั้น ส่ง
ต่อไปให้กับโหนดของตน แต่ถา้ไม่ใช่ก็จะปล่อยขอ้มูลนั้นไปยงัรีพีตเตอร์ของ
โหนดถดัไป 



4.5.3 โครงสร้างเครือข่ายคอมพวิเตอร์แบบดาว (star topology) 

เป็นหลกัการส่งและรับขอ้มูลเหมือนกบัระบบโทรศพัท ์การควบคุมจะ
ท าโดยสถานีศูนยก์ลาง ท าหนา้ท่ีเป็นตวัสวิตช่ิงขอ้มูลทั้งหมดในระบบเครือข่าย

เป็นการเช่ือมโยงการติดต่อส่ือสาร ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัรูปดาว (STAR) 
หลายแฉก โดยมีศูนยก์ลางของดาว หรือฮบั เป็นจุดผ่านการติดต่อกนัระหว่าง
ทุกโหนดในเครือข่าย   



เครือข่ายแบบ STAR เป็นโทโปโลย ีอีกแบบหน่ึง ท่ีเป็นท่ีนิยม
ใชก้นัในปัจจุบนั 

ขอ้ดี ของเครือข่ายแบบ STAR คือการติดตั้งเครือข่ายและการ
ดูแลรักษาท าไดง่้าย หากมีโหนดใดเกิดความเสียหาย ก็สามารถตรวจสอบได้
ง่าย และศูนยก์ลางสามารถตดัโหนดนั้นออกจากการส่ือสารในเครือข่ายได ้



4.5.4 โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบผสม  (Hybrid 
Topology) เป็นเครือข่ายการส่ือสารขอ้มูลแบบผสมระหว่างเครือข่ายแบบใด
แบบหน่ึงหรือมากกว่า เพื่อความถูกตอ้งแน่นอน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความตอ้งการ
และภาพรวมขององคก์ร 



4.7.1 ววิฒันาการยุคแรก 

วิว ัฒนาการของการส่ือสารตั้ งแต่ยุคแรกของมนุษย์ดังน้ี  ใน
ระยะแรกนั้นช่ือกนัว่า มนุษยจ์ะใชเ้ทคโนโลยีท่ีประดิษฐข้ึ์นจากธรรมชาติ เช่น 
แผน่ปาปีรัส การตีกลอง การเป่าเขาสัตว ์ดงันั้นการส่ือสารระยะไกลของมนุษย์
ในยคุแรก ๆ น่าจะเป็นการการตีเกราะ เคาะไม ้การส่งเสียงต่อเป็นทอด ๆ และ
การส่งสญัญาณควนั 

ต่อมาเม่ือมนุษยรู้์จกัวิธีการเขียนหนงัสือ ก็มีการคิดวิธีการส่ือสาร
กนัแบบใหม่ โดยการฝากขอ้ความไปกบันกพิราบ หรือการส่งขอ้ความไปกบั
มา้เร็ว 

ววิฒันาการของการส่ือสารข้อมูล 



การตีกลองให้สัญญาณ การส่งเสียงต่อเป็นทอดๆ การส่ือสารด้วยสัญญาณควนั

การเขยีนข้อความในกระดาษแล้วผูกติดกบัขานกพริาบการส่ือสารโดยใช้ม้าเร็ว ถือข้อความไปส่งตามหัวเมืองต่างๆ

ววิฒันาการยุคแรก 



4.7.2 ววิฒันาการยุครหัสมอร์ส

การติดต่อส่ือสารกนัของมนุษยเ์ร่ิมตน้จากภาษาพูดและภาษาเขียน ซ่ึงมี
ขอ้จ ากดัในเร่ืองระยะทางของการส่ือสารจึงไดมี้การคิดคน้เทคนิคส าหรับส่ือ
ความหมายแทนในรูปแบบของรหสั โดยการแทนตวัอกัษรดว้ยสัญลกัษณ์หรือ
สญัญาณ เพื่อใหส้ามารถจดัเกบ็และส่งผา่นไปไดร้ะยะท่ีไกลข้ึน

คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 การส่ือสารดว้ยส่ือทางไฟฟ้าจึงเกิดข้ึน มีการคิดคน้
รหสัมอร์สข้ึน



รหัสมอร์สถูกคิดคน้ข้ึนเพื่อใชส้ าหรับการส่ือสารระยะไกลโดย 
แซมมวล ฟินลี บรีซ มอร์ส (Samuel Finley Breese Morse) ซ่ึงเป็นวิธีการส่ง
ขอ้ความในรูปของสัญญาณสั้นกบัยาวและไดใ้ชก้บัการส่ือสารระบบโทรเลข 
เ น่ืองจากระบบโทรเลขเ ร่ิมต้น ไม่สามารถส่งเป็นตัวอักษรได้ จึงใช้
รหสัมอร์สแทน ซ่ึงท าใหส่้งโทรเลขมอร์สไดส้ าเร็จในปี พ.ศ. 2380 (ค.ศ. 1837)



รหัสท่ีมอร์สก าหนดข้ึนมาโดยใช้สัญญาณเพียงสองลักษณะ
เท่านั้นคือสญัญาณไฟสั้นกบัยาวดว้ย . กบั - (จุด กบั ขีด)

จุดเกิดจากการกดคนัเคาะในช่วงเวลาสั้น ๆ ส่วนขีดเกิดจากการกด
คนัเคาะแช่ไวเ้ป็นเวลาท่ีนานกวา่

มอร์สน าเอารหัสจุดกับขีดน้ีมาผสมกันแล้วก าหนดเป็นรหัส
สญัญาณโทรเลขของตวัอกัษรต่างๆข้ึนมา 

รหสัมอร์สของสญัญาณโทรเลขภาษาไทยเป็นดงัน้ี 



รหัสมอร์สภาษาไทย



ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ไดน้ าระบบ
โทรเลขรหสัมอร์สเขา้มาใช ้ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของรหสัมอร์สในประเทศไทย 

โดยระยะเร่ิมแรกของรหัสมอร์สเป็นตวัอกัษรโรมนัท าให้การส่ือสารล่าชา้
และเกิดความผิดพลาดไดเ้ม่ือตอ้งการส่งขอ้ความภาษาไทย กระทัง่มีการคิดคน้รหัส
มอร์สภาษาไทยข้ึนและประกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2455



รหัสมอร์สนานาชาติ



4.7.3 ววิฒันาการยุคเคร่ืองโทรพมิพ์ 

เน่ืองจากการส่ือสารกนัดว้ยโทรเลขค่อนขา้งยุง่ยากและตอ้งใชผู้ท่ี้ช านาญเป็นอย่าง
มากและใชเ้วลาฝึกฝนเป็นปีจึงจะสามารถรับหรือส่งขอ้ความต่างๆได ้

ต่อมาเม่ือวิทยาการกา้วหน้าข้ึน ไดมี้การประดิษฐ์เคร่ืองโทรพิมพเ์พื่อท าหน้าท่ีใน
การส่งและรับโทรเลขแทนคน  เคร่ืองโทรพิมพน้ี์ก็ใชห้ลกัการท างานเช่นเดียวกบัโทรเลข
แต่ผูใ้ชไ้ม่จ าเป็นตอ้งจ ารหสัตวัอกัษรต่างๆ 

ในการส่งโทรเลขดว้ยเคร่ืองโทรพิมพ ์ผูส่้งก็เพียงแต่พิมพต์วัอกัษรท่ีตอ้งการส่งลง
ไปในเคร่ืองโทรพิมพ ์เคร่ืองโทรพิมพก์จ็ะเจาะรูบนแถบกระดาษใหเ้ป็นรหสัมอร์ส



เม่ือปรุแถบทุกตวัอกัษรของขอ้ความในโทรเลขฉบบันั้นแลว้ พนักงานก็จะเอา
แถบกระดาษน้ีป้อนเขา้เคร่ืองส่งเพื่อใหส่้งเป็นสญัญาณกระแสไฟฟ้าไปในสายโทรเลข 

เม่ือไปถึงปลายทาง สัญญาณกระแสไฟฟ้าจะไปบังคับให้เคร่ืองพิมพ์เ ป็น
ตวัอกัษรออกมาเอง 



เคร่ืองโทรพมิพ์



4.7.4 ววิฒันาการยุคโทรศัพท์ 

ต่อมา เ ม่ือนักวิทยาศาสตร์สามารถแปลงเ สียงพูดให้ เ ป็น
สัญญาณไฟฟ้าได ้อเลก็ซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ (Alexander Graham Bell) จึง
ไดป้ระดิษฐโ์ทรศพัทข้ึ์นมา 

และโทรศพัทจ์ะมีการเปล่ียนสัญญาณเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า
ส่ งไปตามสายโทรศัพท์  แล้วโทรศัพท์ปลายทางจะท าหน้า ท่ีแปลง
สญัญาณไฟฟ้านั้นกลบัมาเป็นสัญญาณเสียงเหมือนเดิม และเรียกการส่ือสารใน
ลกัษณะน้ีวา่โทรศพัทแ์บบใชส้าย หรือโทรศพัทบ์า้น 



อเลก็ซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ (Alexander Graham Bell) 



โทรศัพท์บ้าน 

โทรศัพท์ได้ถูกคิดค้นและประดิษฐ์ข้ึนมาในปี พ.ศ. 2419 โดยนัก
ประดิษฐ์ ช่ือ Alexander Graham Bell หลกัการของโทรศพัทท่ี์ อเล็กซาน
เดอร์ประดิษฐ ์กคื็อ ตวัส่ง (Transmitter) และ ตวัรับ (Receiver) 

ในประเทศไทย โทรศพัทไ์ดเ้ร่ิม รู้จกักนัตั้งแต่รัชการท่ี 5

ซ่ึงโทรศพัทต์รงกบัภาษากรีกค าว่า Telephone โดยท่ี Tele แปลว่า 
ทางไกล และ Phone แปลว่า การสนทนา เม่ือแปลรวมกนัแลว้ก็หมายถึงการ
สนทนากนัในระยะทางไกล ๆ หรือการส่งเสียงจากจุดหน่ึง ไปยงัจุดหน่ึงได้
ตามตอ้งการ 



โทรศัพท์บ้าน 



โทรศัพท์เคล่ือนที่

ระบบโทรศัพท์เคล่ือนท่ี เ ร่ิมมีการใช้งานคร้ังแรกท่ีชิคาโก เม่ือ
ประมาณ 20 ปีท่ีผ่านมา เรียกว่า ระบบเอเอ็มพีเอส (AMPS) หรือระบบ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีรุ่นท่ี 1 (First Generation-1G) หรือ 1G และเป็นระบบท่ีมีการ
ติดต่อระหว่างสถานีเคล่ือนท่ี และสถานีฐานท่ีใช้แบบเอฟดีเอ็มเอ (FDMA-
Frequency Division Multiple Access) โดยท่ีสัญญาณเสียงพูดจะถูกส่งแบบ
อนาลอ็ก 

นอกจากระบบเอเอ็มพีเอส แล้วยงัมีระบบของยุโรป คือ เอ็นเอ็มที
(NMT) ของกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย



โทรศัพท์ 1G



ต่อมาได้มีการพัฒนาโทรศัพท์ เค ล่ือนท่ี รุ่น ท่ีสอง (Second 
Generation) หรือ 2จี (2G) เพื่อให้ระบบมีความจุ (Capacity) เพิ่มข้ึน และมี
ระบบความปลอดภยั (Security) ของสัญญาณท่ีส่งและรับ การป้องกนัการใช้
เคร่ืองมือท่ีไม่ไดล้งทะเบียน

ระบบ 2 จี  จะใช้หลักการทีดี เอ็มเอ (TDMA-Time-Division 
Multiple Access)



โทรศัพท์ 2G



ส าหรับระบบโทรคมนาคมรุ่นท่ีสาม (Third Generation) หรือ 3 จี 
(3G) นั้น ได้มีองค์กรท่ีวิจัยและพฒันาระบบ 3 จี หลายองค์กรทั้ งในยุโรป 
อเมริกา ญ่ีปุ่น จีน และประเทศอ่ืน ๆ โดยมีการศึกษามากวา่สิบปี 

จุดประสงค์หลักของบริการ 3จี คือ ความต้องการท่ีจะให้มี
มาตรฐานเดียวกนั (มาตรฐาน IMT2000) เพื่อสถานีเคล่ือนท่ีใด ๆ สามารถใชไ้ด้
ทัว่โลก และความตอ้งการท่ีจะให้มีการรับส่งขอ้มูลท่ีเร็วข้ึน และเพียงพอกบั
การใชง้านมลัติมีเดีย โดยท่ีมีคุณสมบติัทดัเทียมกบัระบบโทรคมนาคมมีสาย 
(Fixed line) ในราคาท่ีเหมาะสม



โทรศัพท์ 3G



ระบบโทรคมนาคมรุ่นท่ี 4 (Forth Generation) หรือ 4 จี (4G) 
เทคโนโลยี 4 จี เป็นเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงชนิดพิเศษ ซ่ึงเกิดจากการน า
เทคโนโลย ีLong Term Evolution หรือ LTE มาทดลองใชใ้นยคุ 4G โดยเกิด
จากความร่วมมือของ 3GPP (3rd Generation Partnership Project) ท่ีมีการ
พฒันาให ้LTE ( Long Term Evolution ) มีความเร็วมากกวา่ยคุ 3G ถึง 10 เท่า 

โดยมีความสามารถในการส่งถ่ายขอ้มูลและมลัติมีเดียสตรีมม่ิงท่ีมี
ความเร็วอยา่งนอ้ย 100 Mbps และมีความเร็วสูงสุดถึง 1 Gbps 



นอกจากเทคโนโลยี LTE แลว้ยงัมีอีก 2 เทคโนโลยีท่ีถูกน ามา
ทดลองใชเ้หมือนกนัคือ UMB (Ultra Mobile Broadbrand) ท่ีพฒันามาจาก
มาตรฐาน CDMA2000 ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีหน่ึงท่ีถูกน ามาใชใ้นยคุ 3G นัน่เอง
และ WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) เป็น
เทคโนโลยบีรอดแบนดไ์ร้สายความเร็วสูง

โดยปัจจุบนัน้ีมีเพียง 2 เทคโนโลยีท่ีถูกน ามาใช้ในยุค 4G คือ 
เทคโนโลย ีLTE และ Wimax

ซ่ึงเกือบทุกประเทศทัว่โลกใชเ้ทคโนโลยี 4G LTE แต่มีเพียงบาง
ประเทศเท่านั้นท่ีใชเ้ทคโนโลย ี4G Wimax เช่น ประเทศญ่ีปุ่น ไตห้วนั บงัคลา
เทศ เป็นตน้



โทรศัพท์ 4G



4.7.5 ววิฒันาการยุคอนิเทอร์เน็ต 

เ ม่ือการส่ือสารด้วยโทรศัพท์มาถึงจุดท่ีค่อนข้างจะอ่ิมตัว ก็ได้มี
เทคโนโลยใีหม่เกิดข้ึนมา คือเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

ส าหรับค าว่า internet หากแยกศพัทจ์ะไดอ้อกมา 2 ค  า คือ ค  าวา่ Inter 
และค าว่า net ซ่ึง Inter หมายถึงระหว่าง หรือท่ามกลาง และค าว่า Net มาจากค า
วา่ Network หรือเครือข่าย 

เม่ือน าความหมาย ของทั้ง 2 ค  ามารวมกนั จึงแปลไดว้า่ อินเทอร์เน็ต 



ปัจจุบนั Internet มีคณะท างานท่ีรับผิดชอบบริหาร เครือข่ายโดยรวม 
เช่น ISOC (Internet Society) ดูแลวตัถุประสงคห์ลกั, IAB (Internet 
Architecture Board) พิจารณาอนุมติัมาตรฐานใหม่ใน Internet, IETF (Internet 
Engineering Task Force) พฒันามาตรฐานท่ีใชก้บั Internet ซ่ึงเป็นการท างาน
โดยอาสาสมคัรทั้งส้ิน 



องค์ประกอบของการส่ือสารข้อมูล 

การ ส่ือสารอาจท า ได้หลาย รูปแบบแตก ต่ า งกันไปตาม
วตัถุประสงคใ์นการส่ือสาร แต่ไม่ว่าจะท าการส่ือสารในรูปแบบใด การส่ือสาร
ทุกรูปแบบจะมีองคป์ระกอบในการส่ือสาร ( Component of Communication )
ดงัน้ี 



4.8.1 ผู้ส่งข้อมูล (Sender) คือ ส่ิงท่ีท าหน้าท่ีส่งขอ้มูลไปยงัจุดหมายท่ี
ตอ้งการ ซ่ึงอาจจะเป็นมนุษย ์สัตว ์หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

4.8.2 ผู้รับข้อมูล (Receiver) คือ ส่ิงท่ีท าหนา้ท่ีรับขอ้มูลท่ีส่งมาจากผูส่้ง ซ่ึง
อาจจะเป็นมนุษย ์สตัว ์หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกบัผูส่้งขอ้มูล 

4.8.3 ข้อมูล (Data) คือ ส่ิงท่ีผูส่้งตอ้งการส่งไปยงัผูรั้บ ซ่ึงขอ้มูลอาจเป็น 
ขอ้ความ เสียง หรือภาพเคล่ือนไหว 

4.8.4 ส่ือน าข้อมูล ( Medium) คือ ส่ิงท่ีท าหน้าท่ีเป็นตวักลางในการน า
ขอ้มูลจากผูส่้งไปยงัผูรั้บ เช่น คน อากาศ สายเคเบิล เป็นตน้ 

4.8.5 โพรโทคอล (Protocl) คือ ขอ้ก าหนดหรือขอ้ตกลงในการส่ือสาร
ระหว่างคอมพิวเตอร์ ท่ีท าให้คอมพิวเตอร์ต่างรุ่น ต่างแบบสามารถส่ือสารกนั
ได้



มาตรฐานการส่งข้อมูล (OSI Model) 
การก าหนดมาตรฐานของการส่ือสารขอ้มูลนั้น นับว่ามีความจ าเป็น

อย่างมากส าหรับระบบเครือข่าย ท่ี มี  องค์ประกอบของอุปกรณ์ต่างๆ
หลากหลายผูผ้ลิต ซ่ึงอุปกรณ์ทั้งหมดเหล่านั้นจะตอ้งท างานเขา้กันได้อย่าง
ราบร่ืน 

การก าหนดมาตรฐานต่างๆ นั้นจะเร่ิมตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานของ
ฮาร์ดแวร์ระบบเครือข่าย ไดแ้ก่ ระบบสายเคเบิล อุปกรณ์ในการส่งสัญญาณ
ขอ้มูล ตลอดจนถึง เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ และซอฟต์แวร์ในการส่ือสารบนระบบ
เครือข่าย เพื่อเป็นการรับประกันว่าส่วนประกอบต่างๆ จะสามารถท างาน
ร่วมกนัได้



ผูผ้ลิตฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ระบบเครือข่าย จะตอ้งท าตามค าแนะน าตาม
มาตรฐานการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ ซ่ึงก าหนดข้ึนโดย องค์กร
มาตรฐานสากล (International Organization for Standardization - ISO) โดย
มาตรฐานท่ีก าหนดข้ึนและได้ประกาศใช้ตั้ งแต่ปี คศ.1984 เรียกว่า Open 
Systems Interconnection Reference Model เรียกสั้นๆ ว่า OSI Reference 
Model หรือ ISO/OSI Model 



OSI 7-Layer Reference Model (OSI Model) โดยโครงสร้างการ
ส่ือสารขอ้มูลท่ีก าหนดข้ึนมีคุณสมบติัดงัน้ี คือ ในแต่ละชั้นของแบบการส่ือสาร
ขอ้มูลเรา จะเรียกวา่ Layer หรือ "ชั้น" ของแบบการส่ือสารขอ้มูล ประกอบดว้ย
ชั้นยอ่ยๆ 7 ชั้น 

แต่ในการเช่ือมกนัจริงๆ นั้นจะเป็นเพียงการเช่ือมในระดบั Layer 1 ซ่ึง
เ ป็นชั้ นล่างสุดเท่านั้ น  ท่ี มีการรับส่งข้อมูลผ่านสายส่งข้อมูลระหว่าง
คอมพิวเตอร์ทั้งสอง

โดยท่ี Layer อ่ืนๆ ไม่ไดเ้ช่ือมต่อกนัจริงๆ เพียงแต่ท างานเสมือนกบัว่า
มีการติดต่อรับส่งขอ้มูลกบัชั้นเดียวกนัของคอมพิวเตอร์อีกดา้นหน่ึง 



OSI Model



ในทางปฏิบติั OSI Model ไดแ้บ่งลกัษณะการท างานออกเป็น 2
กลุ่มใหญ่ๆ คือ 

กลุ่มแรก ไดแ้ก่ 4 ชั้นส่ือสารดา้นบน คือ Layer ท่ี 7, 6, 5 และ 4 ท า
หน้าท่ีเช่ือมต่อรับส่งขอ้มูลระหว่างผูใ้ช้กบัโปรแกรมประยุกต์ เพื่อให้รับส่ง
ขอ้มูลกบัฮาร์ดแวร์ท่ีอยู่ชั้นล่างไดอ้ย่างถูกตอ้ง เรียกว่า Application-oriented 
layers ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัซอฟทแ์วร์เป็นหลกั



Application-oriented layers



กลุ่มทีส่อง จะเป็นชั้นล่าง ไดแ้ก่ Layer ท่ี 3, 2 และ 1

ท าหน้าท่ีเก่ียวกับการรับส่งขอ้มูลผ่านสายส่ง และควบคุมการ
รับส่งขอ้มูล ตรวจสอบขอ้ผดิพลาด รวมทั้งเลือกเส้นทางในการรับส่งขอ้มูล ซ่ึง
จะเก่ียวกบัฮาร์ดแวร์เป็นหลกั เรียกวา่ Network-dependent layers 



Network-dependent layers 



OSI Model แบ่งเป็น 7 ชั้น แต่ละชั้นจะมีช่ือเรียกและหนา้ท่ีการท างาน ดงัน้ี คือ 

Layer ที่ 7 Application Layer 

Application Layer เป็นชั้นท่ีอยูบ่นสุดของขบวนการรับส่งขอ้มูล ท าหนา้ท่ี
ติดต่อกบัผูใ้ช้ โดยจะรับค าสั่งต่างๆ จากผูใ้ช้ส่งให้คอมพิวเตอร์แปลความหมาย และ
ท างานตามค าสัง่ท่ีไดรั้บในระดบัโปรแกรมประยกุต ์

เช่น การแปลความหมายของการกดปุ่มบนเมาส์ให้เป็นค าสั่งในการก็อปป้ี
ไฟล ์หรือ ดึงขอ้มูลมาแสดงบนจอภาพ เป็นตน้ 



Layer ที่ 6 Presentation Layer 

Presentation Layer เป็นชั้นท่ีท าหนา้ท่ีตกลงกบัคอมพิวเตอร์อีกดา้น
หน่ึงในระดบัชั้นเดียวกนัว่า การรับส่งขอ้มูลในระดบัโปรแกรมประยุกตจ์ะมี
ขั้นตอนและขอ้บงัคบัอยา่งไร

นอกจากน้ี Layer ท่ี 6 ยงัท าหนา้ท่ีแปลค าสั่งท่ีไดรั้บจาก Layer ท่ี 7 ให้
เป็นค าสัง่ระดบัปฏิบติัการส่งให ้Layer ท่ี 5 ต่อไป 



Layer ที่ 5 Session Layer 

Session Layer ท าหนา้ท่ีควบคุม "จงัหวะ" ในการรับส่งขอ้มูลของ
คอมพิวเตอร์ทั้งสองดา้น ท่ีรับส่งแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัให้มีความสอดคลอ้งกนั 
( Synchronization) และก าหนดวิธีท่ีใชใ้นการรับส่งขอ้มูล 

ขอ้มูลท่ีรับส่งใน Layer ท่ี 5 จะอยู่ในรูปประโยคสนทนาโต้ตอบกัน
ระหว่างดา้นรับและดา้นส่งขอ้มูล เช่น เม่ือไดรั้บขอ้มูลส่วนแรกจากผูส่้ง ก็จะ
ตอบโตก้ลบัให้ผูส่้งไดรู้้ว่าไดรั้บขอ้มูลส่วนแรกแลว้ พร้อมท่ีจะรับขอ้มูลส่วน
ถดัไป



Layer ที่ 4 Transport Layer 

Transport Layer ท าหนา้ท่ี เช่ือมต่อการรับส่งขอ้มูลของ Layerท่ี 5 มา
เ ป็นข้อมูลท่ีรับส่งในระดับฮาร์ดแวร์ เ ช่น แปลงค่าหรือช่ือของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายใหเ้ป็น network address 

พร้อมทั้งเป็นชั้นท่ีควบคุมการรับส่งขอ้มูลจากปลายดา้นส่งถึงปลาย
ดา้นรับขอ้มูล ให้ขอ้มูลมีการไหลล่ืนตลอดเส้นทาง และการควบคุมคุณภาพ
การรับส่งขอ้มูลใหมี้มาตรฐานในระดบัท่ีตกลงกนัทั้งสองฝ่าย 

โดยใน Layer ท่ี  4  น้ี  จะเป็นรอยต่อระหว่างการรับส่งข้อมูล
ซอฟทแ์วร์กบัฮาร์ดแวร์



Layer ที่ 3 Network Layer 

Network Layer ท าหนา้ท่ีเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ดา้นรับ และดา้นส่งเขา้หากนัผา่น
ระบบเครือข่าย พร้อมทั้งเลือกหรือก าหนดเส้นทางท่ีจะใชใ้นการรับส่งขอ้มูลระหว่างกนั 
และส่งผา่นขอ้มูลท่ีไดรั้บไปยงัอุปกรณ์ในเครือข่ายต่าง ๆ จนกระทัง่ถึงปลายทาง 

ใน Layer ท่ี 3 ขอ้มูลท่ีรับส่งกนัจะอยูใ่นรูปแบบของกลุ่มขอ้มูลท่ีเรียกว่า Packet 
หรือ Frame ท่ีมีเพียงแอดเดรสของผูรั้บ, ผูส่้ง, ล าดับการรับส่ง และส่วนของขอ้มูล
เท่านั้น 



Layer ที่ 2 Data link Layer 

Data link Layer เป็นชั้นท่ีท าหนา้ท่ีเช่ือมต่อการรับส่งขอ้มูลในระดบั
ฮาร์ดแวร์ 

โดยเม่ือมีการสั่งใหรั้บขอ้มูลจากใน Layer ท่ี 3 ลงมา Layer ท่ี 2 จะท า
หน้าท่ีแปลค าสั่งนั้นให้เป็นค าสั่งควบคุมฮาร์ดแวร์ท่ีใช้รับส่งขอ้มูล ท าการ
ตรวจสอบขอ้ผิดพลาดในการรับส่งขอ้มูลของระดบัฮาร์ดแวร์ และท าการแก้
ขอ้ผดิพลาดท่ีไดต้รวจพบ



Layer ที่ 1 Physical Layer 

Physical Layer เป็นชั้นล่างสุด และเป็นชั้นเดียวท่ีมีการเช่ือมต่อทาง
กายภาพระหวา่งคอมพิวเตอร์สองระบบท่ีท าการรับส่งขอ้มูล 

ใน Layer ท่ี 1 น้ีจะมีการก าหนดคุณสมบติัทางกายภาพของฮาร์ดแวร์ท่ี
ใชเ้ช่ือมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้งสองระบบ เช่น สายท่ีใชรั้บส่งขอ้มูลจะเป็น
แบบไหน 

ขอ้มูลใน Layer ท่ี 1 น้ีจะมองเห็นเป็นการรับส่งขอ้มูลทีละบิตเรียงต่อ
กนัไป 



การส่งข้อมูลบน Physical layer



ทศิทางการถ่ายทอดสัญญาณ 
การส่ือสารข้อมูลจากผูส่้งไปยงัผูรั้บมีทิศทางการส่งขอ้มูล (Trans 

mission Mode ) 3 รูปแบบดงัน้ี 

4.10.1 การส่งข้อมูลทศิทางเดียว 

การส่งสารขอ้มูลทางเดียว ( Simplex Transmission ) เป็นการ
ส่ือสารขอ้มูลท่ีมีผูส่้งขอ้มูลท าหน้าท่ีส่งแต่เพียงผูเ้ดียวและผูรั้บท าหน้าท่ีรับ
ขอ้มูลแต่เพียงผูเ้ดียว 

ตลอดการท าการส่ือสารขอ้มูลกนั ผูรั้บจะไม่มีการตอบกลบัมา
ยงัผูส่้งเลย การส่ือสารขอ้มูลในลกัษณะน้ี เช่น การรับฟังวิทยุ การดูโทรทศัน์ 
เป็นตน้ 



การส่งสารข้อมูลทางเดยีว ( Simplex Transmission ) 



4.10.2 การส่งข้อมูลสองทศิทางสลบักนั 

การส่ือสารขอ้มูลโดยการส่งขอ้มูลสองทิศทางสลบักนั ( Half –
Duplex Transmission ) เป็นการส่ือสารขอ้มูลท่ีผูส่้งและผูรั้บท าหนา้ท่ีผลดักนั
ส่งและรับ โดยท่ีระหว่างฝ่ายหน่ึงท าหนา้ท่ีส่ง อีกฝ่ายหน่ึงจะตอ้งรอให้ผูส่้งท า
การส่งใหเ้สร็จก่อนจึงจะสามารถตอบกลบัได ้นัน่คือ ณ ขณะใดขณะหน่ึงจะมีผู ้
ส่งเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น ไม่สามารถส่งโตต้อบกนัไดใ้นเวลาเดียวกนั จึงเป็นการ
ผลดัการส่งและรับขอ้มูล 

เช่น การใชว้ิทยส่ืุอสาร เป็นตน้ 



การส่งข้อมูลสองทศิทางสลบักนั
( Half – Duplex Transmis sion )



4.10.3 การส่งข้อมูลสองทศิทางพร้อมกนั 

การส่ือสารขอ้มูลโดยการส่งขอ้มูลสองทิศทางพร้อมกนั ( Full –
Duplex Transmission) เป็นการส่ือสารขอ้มูลท่ีทั้งผูส่้งและผูรั้บสามารถเป็นผู ้
ส่งและผูรั้บพร้อมกนัไดใ้นเวลาเดียวกนั นัน่คือ ระหว่างอีกฝ่ายหน่ึงท าการส่ง
อยู่ อีกฝ่ายหน่ึงก็สามารถส่งขอ้มูลตอบกลบัมาได้เลย โดยไม่ตอ้งรอให้ส่ง
ขอ้มูลหมดก่อน

เช่น การคุยโทรศพัท ์และการสนทนาผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เป็นตน้ 



การส่งข้อมูลสองทศิทางพร้อมกนั 
( Full – Duplex Transmission) 



4.11.1 ชนิดของสัญญาณข้อมูล 

ขอ้มูลอาจจะเป็นขอ้ความ เสียง หรือภาพเคล่ือนไหว ซ่ึงไม่
สามารถส่งไปในระยะทางไกลดว้ยความเร็วสูง ดงันั้นขอ้มูลจะตอ้งถูกแปลง
เป็นสญัญาณไฟฟ้าเรียกวา่ สญัญาณขอ้มูล ( Data Signal ) ท าใหส้ามารถส่งผา่น
ส่ือไปไดใ้นระยะทางไกลดว้ยความเร็วสูง 

ขอ้มูลจะถูกแปลงเป็นสัญญาณขอ้มูลได ้2 ประเภท ดงัน้ี

ชนิดของสัญญาณข้อมูล 



4.11.1.1 สัญญาณแอนะลอ็ก

สัญญาณแอนะลอ็ก ( Analog Signal ) สามารถเขียนแทนไดด้ว้ย
รูปกราฟคล่ืนไซน์ ( Sine Wave ) ลกัษณะเป็นสญัญาณแบบต่อเน่ือง 

ขอ้เสียของสัญญาณแบบแอนะล็อก คือ สัญญาณถูกรบกวนได้
ง่าย ท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดในการรับส่งขอ้มูล เม่ือตอ้งส่งขอ้มูลในระยะทางไกล
ระดบัของสัญญาณจะอ่อนลง และมีสัญญาณรบกวน ดงันั้นจึงตอ้งมีเคร่ืองทวน
สญัญาณ เพื่อเพิ่มระดบัสญัญาณและส่งต่อออกไป 

ตวัอยา่งของสญัญาณขอ้มูลแบบแอนะลอ็ก เช่น สญัญาณเสียงใน
สายโทรศพัท ์สญัญาณเสียงท่ีส่งจากสถานีวิทย ุเป็นตน้ 



สัญญาณแอนะลอ็ก ( Analog Signal ) 



4.11.1.2 สัญญาณดิจิทัล

สัญญาณดิจิทลั ( Digital Signal ) ลกัษณะเป็นกราฟส่ีเหล่ียม

( Square Graph ) เป็นสญัญาณแบบไม่ต่อเน่ือง 

รูปแบบของสัญญาณมีการเปล่ียนแปลงไม่ปะติดปะต่อ 
กล่าวคือ มีบางช่วงท่ีระดบัของสญัญาณเป็น 0

การแปลงขอ้มูลให้อยู่ในรูปของสัญญาณดิจิทลัตอ้งท าการ
แปลข้อมูลให้ข้อมูลเป็นแบบดิจิทัลก่อน นั่นคือต้องแปลงข้อมูลให้อยู่ใน
รูปแบบเลขฐานสอง คือ 0 และ 1 แลว้ท าการแปลงขอ้มูลนั้นให้เป็นสัญญาณ
ดิจิทลั 

การส่งสัญญาณขอ้มูลแบบดิจิทัลมีคุณภาพดีกว่าแบบแอ
นะลอ็ก



สัญญาณดจิทิัล ( Digital Signal ) 



วธีิการส่ือสารข้อมูล 
การส่ือสารข้อมูลระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไปยังเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ จะท าการส่งสญัญาณดิจิทลั 

วิธีการส่งสัญญาณดิจิทลัจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองหน่ึงไป
ยงัอีกเคร่ืองหน่ึงท าได ้2 วิธีดงัน้ี



4.11.2.1 การส่ือสารข้อมูลแบบอนุกรม

การส่ือสารขอ้มูลแบบอนุกรม (Serial Data Transmission) 
เป็นการส่งขอ้มูลคร้ังละ 1 บิต เรียงกนัไปบนสายสัญญาณจนครบจ านวนขอ้มูล
ท่ีตอ้งการส่ง

ดงันั้นส่ือท่ีใชใ้นการส่ือสารขอ้มูลแบบอนุกรมสามารถใช้
ส่ือท่ีมี 1 ช่องสญัญาณได ้

และส่ือท่ีมีเพียง 1 ช่องสัญญาณนั้น จะมีราคาถูกกว่าส่ือท่ีมี
หลายช่องสญัญาณ แต่เน่ืองจากการส่งขอ้มูลลกัษณะน้ีจะชา้ ดงันั้นตอ้งใชร้ะยะ
เวลานานกวา่จะครบ



4.11.2.2 การส่ือสารข้อมูลแบบขนาน 

การส่ือสารขอ้มูลแบบขนาน(Parallel Data Transmission) 
เป็นการส่งขอ้มูลคร้ังละหลาย ๆ บิตขนานกนัไปบนส่ือน าขอ้มูล 

เช่น การส่งขอ้มูลคร้ังละ 8 บิต โดยในแต่ละช่องสัญญาณ
ของส่ือน าขอ้มูล 1 บิต ดงันั้นส่ือท่ีใชใ้นการส่งตอ้งมีช่องสัญญาณอย่างนอ้ย 8
ช่องสัญญาณ การส่ือสารขอ้มูลลกัษณะน้ีจะท าไดเ้ร็วกว่าแบบอนุกรม เพราะ
สามารถส่งขอ้มูลไดที้ละหลายๆบิต 

แต่ขอ้เสียคือ ตอ้งใชส่ื้อท่ีมีคุณภาพสูงและราคาแพง



ตัวกลางการส่ือสารข้อมูล 
ส่ือ หรือตวักลางการส่ือสารขอ้มูล (Communication Media) 

ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญของการส่ือสารข้อมูล เพราะการเลือกใช้ส่ื อท่ี
เหมาะสม ท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการส่ือสารขอ้มูลและประหยดัตน้ทุน                  

ตัวกลางหรือส่ือท่ีใช้ในการส่ือสารแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆดงัน้ี

4.11.3.1 ส่ือน าข้อมูลแบบมีสาย 

ส่ือน าขอ้มูลแบบมีสาย (Wired Media) หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึง
ว่า Guided Media ซ่ึงกคื็อ ส่ือท่ีสามารถบงัคบัใหส้ัญญาณขอ้มูลเคล่ือนท่ีไปใน
ทิศทางท่ีก าหนดได้ แบ่งเป็น 3 ชนิด ดงัน้ี



1) สายคู่บิดเกลยีว ( Twisted Pair Cable) 

ลกัษณะทางกายภาพ: สายคู่บิดเกลียวเป็นสายสัญญาณ
ไฟฟ้าน าขอ้มูลไดท้ั้งแอนะลอ็กและดิจิทลั ลกัษณะคลา้ยสายไฟทัว่ไป ราคาไม่
แพงมาก น ้าหนกัเบา ติดตั้งไดง่้าย 

ภายในสายคู่บิดเกลียวจะประกอบด้วยสายทองแดงพนั
เป็นเกลียว เป็นคู่ๆ



สายคู่บิดเกลียวแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1) แบบไม่มีชั้นโลหะห่อหุม้ เรียกว่า Unshielded Twisted 
Pair หรือเรียกยอ่ๆวา่ สาย UTP 

2) แบบมีชั้นโลหะห่อหุม้ เรียกว่า Shielded Twisted Pair 
หรือเรียกย่อๆว่า STP ซ่ึงภายในสายมีโลหะห่อหุ้มอีกชั้น โลหะจะท าหนา้ท่ี
ป้องกนัสญัญาณรบกวนท่ีมาจากภายนอก 



สายคู่บิดเกลยีวแบบไม่มีฉนวนหุ้มและแบบมฉีนวนหุ้ม



2) สายโคแอคเชียล (Coaxial Cable) 

ลักษณะทางกายภาพ : สายโคแอกเชียล เป็นสายสัญญาณ
ไฟฟ้าน าขอ้มูลไดท้ั้งแอนะลอ็กและดิจิทลัเช่นเดียวกบัสายคู่บิดเกลียว 

ลักษณะคล้ายสายเคเบิลทีวี โดยภายในมีตัวน าไฟฟ้าเป็น
แกนกลางและห่อหุ้มดว้ยฉนวนเป็นชั้น ๆ ตวัน าโลหะท าหน้าท่ีส่งสัญญาณ 
ส่วนฉนวนท าหนา้ท่ีป้องกนัสญัญาณรบกวนจากภายนอก 

คุณสมบติั : สายโคแอกเชียลมีฉนวนห่อหุ้มหลายชั้น ท าให้
ป้องกนัสัญญาณรบกวนไดม้ากกว่าสายคู่บิดเกลียว ส่งขอ้มูลไดร้ะยะทางไกล 
และมีช่วงความกวา้งในการส่งขอ้มูลมาก ท าให้ส่งขอ้มูลดว้ยอตัราเร็ว มีราคา
สูงกวา่สายคู่บิดเกลียว 



สายโคแอคเชียล (Coaxial Cable) 



3) สายใยแก้วน าแสง (Optical Fiber Cable) 

ลกัษณะทางกายภาพ : สายใยแกว้น าแสง ภายในสายประกอบดว้ย 
แกนกลางท าจากใยแกว้น าแสง ซ่ึงเป็นท่อแกว้หรือท่อซิลิกาหลอมละลาย  

สญัญาณท่ีส่งผา่นใยแกว้น าแสง คือ แสง



คุณสมบติั : เน่ืองจากสายใยแก้วน าแสงน าสัญญาณท่ีเป็นแสง 
ดงันั้นแสงมีการเคล่ือนท่ีเร็วมาก ส่ิงรบกวนจากภายนอกมีเพียงแสงเท่านั้น 
ดงันั้นสญัญาณรบกวนจากภายนอกจึงมีนอ้ยมาก 

แต่ราคาของสายใยแกว้น าแสงมีราคาสูง และการติดตั้งเดินสายท า
ไดย้ากกว่าสายประเภทอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่การเดินสายจะใส่ท่อลงดินเพื่อป้องกนั
แสงรบกวน 



สายใยแก้วน าแสง (Optical Fiber Cable) 



4.11.3.2 ส่ือน าข้อมูลแบบไร้สาย 

ส่ือน าขอ้มูลแบบไร้สาย (Wireless Media) หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึง
คือ Unguided Media คือส่ือท่ีไม่สามารถใหข้อ้มูลเดินทางท่ีตอ้งการได ้

อากาศเป็นส่ือกลางหรือตวักลางในการน าขอ้มูลไปยงัปลายทาง
ชนิดหน่ึง 

การส่ือสารโดยใช้อากาศเป็นตัวกลางมีลักษณะการส่ือสาร 4
ประเภทดงัน้ี 



1) แสงอนิฟราเรด 

การส่ือสารโดยการส่งดว้ยแสงอินฟราเรด (Infrared) จะใชใ้น
การส่ือสารในระยะทางใกล ้ๆ 

เช่น การใช้แสงอินฟราเรดจากเคร่ืองรีโมทคอนโทรลไปยงั
เค ร่ือง รับวิทยุและโทรทัศน์  การส่งข้อ มูลจากโทรศัพท์มือ ถือไปยัง
โทรศพัทมื์อถือดว้ยกนัเอง หรือระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา

เน่ืองจากแสงอินฟราเรดไม่สามารถทะลุผ่านวตัถุทึบแสงได ้
ดงันั้นจึงไม่สามารถส่งขอ้มูลในระยะทางไกลได ้



2) สัญญาณวทิยุ 

การส่ือสารโดยการส่งสัญญาณวิทย ุ(Radio Wave) ท่ีมีความถ่ี
ต่าง ๆ กนั สามารถส่งไปไดใ้นระยะทางไกล ๆ หรือในสถานท่ีท่ีไม่สามารถใช้
สายส่งไปได้ แต่เน่ืองจากใชอ้ากาศเป็นตวักลางในการส่ือสาร ดงันั้นเม่ือสภาพ
อากาศไม่ดี จึงมีผลต่อสญัญาณวิทยท่ีุท าการส่งออกไป 

สัญญาณวิทยุมีหลายคล่ืนความถ่ี ซ่ึงถ้าใช้แตกต่างกัน เช่น 
สัญญาณวิทยคุวามถ่ี 300 กิโลเฮิรตซ์ (KHz)-3เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ใชใ้นการส่ง
คล่ืนวิทย ุAM หรือสัญญาณวิทยคุวามถ่ี 30-300 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ใชใ้นการ
ส่งสญัญาณวิทย ุFM เป็นตน้ 



3) ระบบไมโครเวฟ 

ระบบไมโครเวฟ (Microwave) เป็นการส่ือสารไร้สายโดยการส่ง
สัญญาณเป็นคล่ืนไมโครเวฟจากเสาไมโครเวฟตน้หน่ึงไปยงัเสาไมโครเวฟท่ี
ตั้งอยูใ่นระยะทางไกลออกไป 

จึงตอ้งมีการติดตั้งจานรับส่งเป็นสถานีทวนสัญญาณ (Repeater 
Station) เพื่อเป็นจุดส่งสัญญาณต่อไปยงัเสาไมโครเวฟตน้ต่อไป ซ่ึงเป็นลกัษณะ
การส่ือสารแบบส่งสญัญาณต่อเน่ืองเป็นช่วงๆไป  

เน่ืองจากทิศทางการส่งขอ้มูลระหว่างเสาไมโครเวฟ 2 ตน้ ส่งใน
ทิศทางท่ีเป็นเส้นตรง หรือเรียกว่าระยะเส้นสายตา (Line of Sight) ดงันั้นถา้
ระหวา่งเสน้ทางการส่งขอ้มูลมีส่ิงกีดขวางกจ็ะไม่สามารถส่งสัญญาณได ้



ขอ้ดีของการส่ือสารดว้ยระบบไมโครเวฟ คือ สามารถท าการ
ส่ือสารระยะทางไกล ๆไดโ้ดยไม่ตอ้งเดินสายให้ยุง่ยาก และสามารถส่งขอ้มูล
ไดใ้นปริมาณมาก 

แต่ข้อเสียคือ คล่ืนไมโครเวฟถูกรบกวนได้ง่ายจากสภาพ
อากาศท่ีแปรปรวน และมีค่าใชจ่้ายและค่าติดตั้งเสาและจานรับท่ีมีราคาแพง 



4) การส่ือสารผ่านดาวเทียม 

การ ส่ือสารผ่ านดาว เ ที ยม  (Satellite Communication) 
เหมาะสมกบัการส่ือสารระยะทางไกลมาก ๆ เช่น การส่ือสารระหวา่งประเทศ           

การส่ือสารผ่านดาวเทียม เป็นการส่ือสารจากพื้นโลกไปสู่
ดาวเทียม โดยบนพื้นโลกจะมีสถานีส่งสัญญาณขอ้มูลไปยงัดาวเทียมท่ีโคจรอยู่
นอกโลก ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีทวนสัญญาณและกระจายสัญญาณส่งกลบัมายงัสถานี
รับบนโลก 

ดว้ยระยะทางการส่งขอ้มูลระหว่างโลกและดาวเทียมท่ีอยู่
ไกลกนัมาก ท าใหก้ารส่งขอ้มูลมีความล่าชา้ (Delay) 



อุปกรณ์ในการส่ือสาร
ในการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เขา้เป็นเครือข่าย จะตอ้งท าการเช่ือมระหว่าง

อุปกรณ์และส่ือกลางแบบต่าง ๆ เขา้ ดว้ยกนั ซ่ึงอาจมีความตอ้งการทางเฉพาะ
รูปแบบต่าง ๆ เช่นการรวมขอ้มูลจากหลาย ๆ จุดเพื่อส่งผ่านไปยงั สายเคเบิล
โทรศพัทเ์พียงสายเดียว หรืออาจตอ้งการขยายระยะทางการใชง้าน รวมทั้งอาจ
ตอ้งการเช่ือมต่อ ระหวา่งเครือข่ายท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัเขา้ดว้ยกนั 

ความตอ้งการเหล่าน้ีท าให้ตอ้งใชอุ้ปกรณ์พิเศษท่ีใชใ้นการส่ือสารขอ้มูล
เฉพาะงาน ซ่ึงอาจแบ่งไดเ้ป็น 



4.12.1 อุปกรณ์รวมสัญญาณ 

4.12.1.1 มัลติเพลก็ซ์เซอร์ (Multiplexer) 

นิยมเรียกกนัว่า มกั (MUX) จะเป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการลด
ค่าใชจ่้ายในการส่งขอ้มูลผา่นสายส่ือสาร 

เน่ืองจากวิธีการเช่ือมต่อการส่ือสารระหว่างผูรั้บและผู ้
ส่งปลายทางท่ีง่ายท่ีสุดคือ การเช่ือมต่อแบบจุดต่อจุด (Point to Point) แต่ตอ้ง
เสียค่าใชจ่้ายสูงและใชง้านไม่เต็มท่ี จึงเช่ือมต่อแบบหลายจุดซ่ึงใชส้ายส่ือสาร
เพียงเสน้เดียว



4.12.1.2 คอนเซนเตรเตอร์ (Concentrator)

คอนเซนเตรเตอร์เป็นมลัติเพล็กซ์เซอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ
สูง สามารถเพิ่มสายหรือช่องทางการส่งขอ้มูลไดม้ากข้ึน



4.12.1.3 ฮับ (Hub) 

สามารถเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า LAN Concentrator เน่ืองจากฮบัจะท า
หนา้ท่ีเช่นเดียวกบัคอนเซน แต่จะมีราคาถูกกวา่ นิยมใชใ้นเครือข่าย LAN รุ่นใหม่ ๆ 

ฮบัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1) Passive Hub เป็นฮบัท่ีไม่มีการขยายสัญญาณใด ๆ ท่ีส่งผา่นมา 
มีขอ้ดีคือราคาถูกและไม่จ าเป็นตอ้งใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

2) Active Hub ท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองทวนซ ้ าสัญญาณในตวั เพื่อส่ง
ต่อไปยงัอุปกรณ์อ่ืน ใหไ้ดร้ะยะทางท่ียาวไกลข้ึน แต่ราคาจะสูงกวา่



ฮับ (Hub) 



4.12.1.4 ฟรอนต์เอนต์โปรเซสเซอร์ (Front-End Processor) 

มีหนา้ท่ีการท างานเช่นเดียวกบัคอนเซนเตรเตอร์ แต่โดยปกติ
จะเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท างานน้ีโดยเฉพาะเคร่ืองหน่ึง 



4.12.2 อุปกรณ์เช่ือมต่อเครือข่าย 

4.12.2.1 เคร่ืองทวนซ ้าสัญญาณ (Repeater) 

เป็นอุปกรณ์ท่ีท างานอยูใ่นระดบั Physical Layer ใน 
OSI Model มีหนา้ท่ีเป็นอุปกรณ์เช่ือมต่อส าหรับขยายสญัญาณใหก้บัเครือข่าย



4.12.2.2 บริดจ์ (Bridge) 

ใชใ้นการเช่ือมต่อ วงแลน (LAN Segments) เขา้
ด้วยกัน ท าให้สามารถขยายขอบเขตของ LAN ออกไปได้เร่ือย ๆ โดยท่ี
ประสิทธิภาพรวมของระบบไม่ลดลงมากนกั



4.12.2.3 สวิตซ์ (Switch) 

หรือท่ี นิยมเ รียกว่ า  อี เธอร์ เนตสวิตซ์  (Ethernet 
Switch) จะเป็น บริดจแ์บบหลายช่องทาง (multiport bridge) ท่ีนิยมใชใ้นระบบ
เครือข่ายแลนแบบ Ethernet เพื่อใช้เ ช่ือมต่อเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่าย 
(segment) เขา้ดว้ยกนั 

สวิตซ์จะช่วยละการจราจรระหว่างเครือข่ายท่ีไม่
จ าเป็น และเน่ืองจากการเช่ือมต่อแต่ละช่องทางกระท าอยู่ภายในตวัสวิตซ์เอง 
ท าให้สามารถท าการแลกเปล่ียนขอ้มูลในแต่ละเครือข่าย (Switching)ไดอ้ย่าง
รวดเร็วกวา่การใชบ้ริดจจ์  านวนหลาย ๆ ตวัเช่ือมต่อกนั 



4.12.2.4 เราท์เตอร์ (Router) 

เป็นอุปกรณ์ท่ีท างานอยู่ในระดับท่ีอยู่สูงกว่าบริดจ ์
นัน่คือในระดบั Network Layer ใน OSI Model ท าให้สามารถใชใ้นการ
เช่ือมต่อระหว่างเครือข่ายท่ีใชโ้ปรโตคอลเครือข่ายต่างกนั และสามารถท าการ 
กรอง (filter) เลือกเฉพาะชนิดของขอ้มูลท่ีระบุไวว้่าใหผ้า่นไปได ้ท าใหช่้วยลด
ปัญหาการจราจรท่ีคบัคัง่ของขอ้มูล และเพิ่มระดบัความปลอดภยัของเครือข่าย      

นอกจากน้ีเราท์เตอร์ยงัสามารถหาเส้นทางการส่ง
ขอ้มูลท่ีเหมาะสมใหโ้ดยอตัโนมติัดว้ย

เราทเ์ตอร์จะเป็นอุปกรณ์ท่ีข้ึนอยูก่บัโปรโตคอล นัน่
คือในการใชง้านจะตอ้งเลือกซ้ือเราทเ์ตอร์ท่ีสนบัสนุนโปรโตคอลของเครือข่าย
ท่ีตอ้งการจะเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนั 



เราท์เตอร์ (Router)



4.12.2.5 เกทเวย์ (Gateway) 

เป็นอุปกรณ์ท่ีท างานอยู่ในระดบั Transport Layer 
จนถึง Application Layer ของ OSI Model มีหนา้ท่ีในการเช่ือมต่อและแปลง
ข้อมูลระหว่างเครือข่าย ท่ีแตกต่างกันทั้ งในส่วนของโปรโตคอลและ
สถาปัตยกรรมของเครือข่าย



4.12.2.6 โมเด็ม (Modem) 

โมเด็มเป็นฮาร์ดแวร์ท่ีท าหนา้ท่ีแปลงสัญญาณแอนะลอ็กให้
เป็นสัญญาณดิจิตลั เม่ือขอ้มูลถูกส่งมายงัผูรั้บ และแปลงสัญญาณดิจิตลัให้เป็น
แอนะลอ็ก เม่ือตอ้งการส่งขอ้มูลไปบนช่องส่ือสาร 

กระบวนการท่ีโมเด็มแปลงสัญญาณดิจิตลัให้เป็นสัญญาณ
แอนะล็อก เ รียกว่า  มอดูเลชัน (Modulation)โมเด็มท าหน้าท่ี  มอดูเลเตอร์
(Modulator) 

กระบวนการท่ีโมเด็มแปลงสัญญาณแอนะล็อก ให้เป็น
สัญญาณดิจิตลั เรียกว่า ดีมอดูเลชนั (Demodulation) โมเด็มหน้าท่ี ดีมอดูเลเตอร์ 
(Demodulator)

โมเด็มในปัจจุบนัท างานเป็นทั้งโมเด็มและเคร่ืองโทรสาร 
เราเรียกวา่ Faxmodem 



โมเดม็ (Modem) 



4.12.2.7 การ์ดเช่ือมต่อเครือข่าย (Network Interface Card 
:NIC) หรือ การ์ด LAN 

เป็นอุปกรณ์ท่ีท าหน้าท่ีในการรับส่งข้อมูลจากเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เคร่ืองหน่ึงไปสู่อีกเคร่ืองโดยผา่นสายแลน 



การประยุกต์ใช้การส่ือสารข้อมูลในองค์กร 

4.13.1 ด้านการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารถูก
น ามาใชเ้พื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารดา้นการบริหารดา้นการศึกษา 

เ ช่น ระบบการลงทะเบียน และระบบการจัดตารางสอน 
นอกจากน้ียงัใช้เป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มโอกาสทางด้านการศึกษาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 



4.13.2 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารถูกน ามาใช้เร่ิมตั้งแต่การท าทะเบียนคนไข ้การรักษาพยาบาลทัว่ไป 
ตลอดจนการวินิจฉยัและรักษาโรคต่างๆไดอ้ยา่งรวดเร็วและแม่นย  า 

นอกจากน้ียงัใชใ้นห้องทดลอง การศึกษาและการวิจยัทางการแพทย ์
งานศึกษาโมเลกลุสารเคมี สามารถคน้ควา้ขอ้มูลทางการแพทย ์รักษาคนไขด้ว้ย
ระบบการรักษาทางไกลตลอดเวลาผ่านเครือข่ายการส่ือสาร เคร่ืองเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ท่ีเรียกว่า อีเอ็มไอสแกนเนอร์ (EMI scanner) ถูกน ามาถ่ายภาพ
สมองมนุษยเ์พื่อตรวจหาความผดิปกติในสมอง 



4.13.3 ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารถูกน ามาใชป้ระโยชน์ในดา้นเกษตรกรรม เช่น การจดัท าระบบ
ขอ้มูลเพื่อการเกษตรและพยากรณ์ผลผลิตดา้นการเกษตร 

นอกจากน้ียงัช่วยพฒันาความกา้วหนา้ทางดา้นอุตสาหกรรม การ
ประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อใชท้  างานบา้น และหุ่นยนต์เพื่องานอุตสาหกรรมท่ีตอ้ง
เส่ียงภยัและเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เช่น โรงงานสารเคมี โรงผลิตและการจ่าย
ไฟฟ้า รวมถึงงานท่ีตอ้งท าซ ้ า ๆ 



4.13.4 ด้านการเงินธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารถูก
น ามาใชใ้นดา้นการเงินและการธนาคาร โดยใชช่้วยดา้นการบญัชี การฝากถอน
เงิน โอนเงิน บริการสินเช่ือ และเปล่ียนเงินตรา บริการข่าวสารธนาคาร 



4.13.5 ด้านความมั่นคง มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารกันอย่างแพร่หลาย เช่น ใช้ในการควบคุมประสานงานวงจรส่ือสาร
ทหาร การแปลรหัสลบัในงานจารกรรมระหว่างประเทศ การส่งดาวเทียมและ
การค านวณวิถีโคจรของจรวดไปสู่อวกาศ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติของประเทศไทยมีศูนยป์ระมวล
ข่าวสาร มีระบบจดัท าทะเบียนปืน ทะเบียนประวติัอาชญากร ท าให้เกิดความ
สะดวกและรวดเร็วในการสืบคน้ขอ้มูลเพื่อการสืบสวนคดีต่าง ๆ 



4.13.6 ด้านการคมนาคม มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารในส่วนท่ีเก่ียวกบัการเดินทาง 

เช่น การเดินทางโดยรถไฟ มีการเช่ือมโยงขอ้มูลการจองท่ี
นั่งไปยงัทุกสถานี ท าให้สะดวกต่อผูโ้ดยสาร การเช็คอินของสายการบิน ได้
จดัท าเคร่ืองมือท่ีสะดวกต่อลูกคา้ ในรูปแบบของการเช็คอินดว้ยตนเอง 



4.13.7 ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในการออกแบบ 

หรือจ าลองสภาวการณ์ต่างๆ เช่น การรับแรงสั่นสะเทือน
ของอาคารเม่ือเกิดแผ่นดินไหว โดยการค านวณและแสดงภาพสถานการณ์
ใกลเ้คียงความจริง 



4.13.8 ด้านการพาณิชย์ องคก์รในภาคธุรกิจใชป้ระโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการบริหารจดัการ เพื่อช่วยเพิ่มความ
ยดืหยุน่ใหก้บัองคก์รในการท างาน ท าใหก้ารประสานงานหรือการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานในองค์กรหรือระหว่างองค์กรเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

นอกจากน้ียงัสามารถใช้ปรับปรุงการให้บริการกับ
ลูกคา้ทัว่ไป ส่ิงเหล่าน้ีนับเป็นการสร้างโอกาสความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั
ใหก้บัองคก์ร 


