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มาตรฐานการส่งข้อมูล (OSI Model) 

ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบเครือข่าย จะต้องท าตามค าแนะน าตาม

มาตรฐานการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ ซ่ึงก าหนดขึ้นโดย องค์กรมาตรฐานสากล 

(International Organization for Standardization - ISO) 

โดยมาตรฐานที่ก าหนดขึ้นและได้ประกาศใช้ตั้งแต่ปี คศ .1984 เรียกว่า Open 

Systems Interconnection Reference Model เรียกสั้นๆ ว่า OSI Reference Model หรือ ISO/OSI 

Model 



OSI 7-Layer Reference Model (OSI Model) โดยโครงสร้างการสื่อสารขอ้มูลที่ก าหนด

ขึ้นมคีุณสมบัติดังนี ้คอื ในแต่ละช้ันของแบบการสื่อสารข้อมูล จะเรียกว่า Layer หรือ "ช้ัน" ของ

แบบการสื่อสารข้อมูล ประกอบด้วยช้ันย่อยๆ 7 ช้ัน 

แต่ในการเช่ือมกันจริงๆ นั้นจะเป็นเพียงการเช่ือมในระดับ Layer 1 ซึ่งเป็นช้ันล่างสุด

เทา่นั้น ที่มีการรับส่งขอ้มูลผา่นสายส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ท้ังสอง

โดยที่ Layer อื่นๆ ไม่ได้เช่ือมต่อกันจริงๆ เพียงแต่ท างานเสมือนกับวา่มีการติดต่อรับส่ง

ขอ้มูลกับช้ันเดียวกันของคอมพิวเตอรอ์ีกด้านหนึ่ง 





กลุ่มแรก ได้แก่ 4 ช้ันสื่อสารด้านบน คอื Layer ที่ 7, 6, 5 และ 4

ท าหน้าท่ีเช่ือมต่อรับส่งขอ้มูลระหว่างผู้ใช้กับโปรแกรมประยุกต์ เพื่อใหรั้บส่งขอ้มูลกับ

ฮาร์ดแวรท์ี่อยู่ช้ันล่างได้อย่างถูกต้อง เรียกว่า Application-oriented layers ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกับ

ซอฟท์แวร์เป็นหลัก

OSI Model ไดแ้บ่งลักษณะการท างานออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ  คือ 



Application-oriented layers



กลุ่มท่ีสอง จะเป็นชัน้ล่าง ได้แก่ Layer ที่ 3, 2 และ 1

ท าหน้าที่เก่ียวกับการรับส่งข้อมูลผ่านสายส่ง และควบคุมการรับส่งข้อมูล ตรวจสอบ

ข้อผิดพลาด รวมทั้งเลือกเส้นทางในการรับส่งข้อมูล ซ่ึงจะเก่ียวกับฮาร์ดแวร์เป็นหลัก เรียกว่า 

Network-dependent layers 



Network-dependent layers 



Layer ที่ 7 Application Layer 

Application Layer เป็นช้ันที่อยู่บนสุดของขบวนการรับส่งข้อมูล ท าหน้าที่ติดต่อกับ

ผูใ้ช้ โดยจะรับค าสั่งต่างๆ จากผูใ้ช้ส่งให้คอมพิวเตอร์แปลความหมาย และท างานตามค าสั่งที่ได้รับ

ในระดับโปรแกรมประยุกต์ 

เช่น การแปลความหมายของการกดปุ่มบนเมาส์ให้เป็นค าสั่งในการก็อปปี้ไฟล์ 

หรือ ดึงข้อมูลมาแสดงบนจอภาพ เป็นต้น 

OSI Model แบ่งเป็น 7 ชั้น แต่ละชั้นจะมีชื่อเรียกและหน้าที่การท างาน ดังนี้



Layer ที่ 6 Presentation Layer 

Presentation Layer เป็นช้ันที่ท าหน้าท่ีตกลงกับคอมพิวเตอร์อกีด้านหนึ่งในระดับช้ัน

เดียวกันว่า การรับส่งข้อมูลในระดับโปรแกรมประยุกต์จะมีขัน้ตอนและขอ้บังคับอย่างไร 

นอกจากนี ้Layer ที่ 6 ยังท าหน้าท่ีแปลค าสั่งที่ได้รับจาก Layer ที่ 7 ให้เป็นค าสั่งระดับ

ปฏิบัติการส่งให ้Layer ที่ 5 ต่อไป 



Layer ที่ 5 Session Layer 

Session Layer ท าหน้าท่ีควบคุม "จังหวะ" ในการรับส่งขอ้มูลของคอมพิวเตอร์ท้ังสอง

ด้าน ที่รับส่งแลกเปลี่ยนขอ้มูลกันให้มีความสอดคล้องกัน (Synchronization) และก าหนดวิธีท่ีใช้ใน

การรับส่งขอ้มูล 

ขอ้มูลที่รับส่งใน Layer ที่ 5 จะอยู่ในรูปประโยคสนทนาโต้ตอบกันระหว่างด้านรับและ

ด้านส่งข้อมูล เช่น เมื่อได้รับข้อมูลส่วนแรกจากผูส้่ง ก็จะตอบโต้กลับใหผู้ส้่งได้รู้ว่าได้รับข้อมูลส่วน

แรกแล้ว พร้อมที่จะรับข้อมูลส่วนถัดไป



Layer ที่ 4 Transport Layer 

Transport Layer ท าหน้าท่ี เช่ือมต่อการรับส่งขอ้มูลของ Layerที่ 5 มาเป็นขอ้มูลที่

รับส่งในระดับฮารด์แวร ์เช่น แปลงค่าหรือช่ือของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในเครือขา่ยให้เป็น network 

address 

พร้อมทัง้เป็นช้ันที่ควบคุมการรับส่งขอ้มูลจากปลายด้านส่งถึงปลายด้านรับขอ้มูล ให้

ขอ้มูลมีการไหลลื่นตลอดเส้นทาง และการควบคุมคุณภาพการรับส่งข้อมูลให้มีมาตรฐานในระดับ

ที่ตกลงกันทัง้สองฝา่ย 

โดยใน Layer ที่ 4 นี ้จะเป็นรอยต่อระหว่างการรับส่งขอ้มูลซอฟทแ์วร์กับฮาร์ดแวร์



Layer ที่ 3 Network Layer 

Network Layer ท าหน้าท่ีเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ด้านรับ และด้านส่งเขา้หากันผา่นระบบ

เครือข่าย พรอ้มท้ังเลือกหรือก าหนดเส้นทางที่จะใช้ในการรับส่งข้อมูลระหว่างกัน และส่งผา่น

ขอ้มูลที่ได้รับไปยังอุปกรณ์ในเครือข่ายต่าง ๆ จนกระทั่งถึงปลายทาง 

ใน Layer ที่ 3 ขอ้มูลที่รับส่งกันจะอยู่ในรูปแบบของกลุ่มขอ้มูลที่เรียกว่า Packet หรือ 

Frame ที่มีเพียงแอดเดรสของผู้รับ, ผูส้่ง, ล าดับการรับส่ง และส่วนของข้อมูลเทา่นั้น 



Layer ที่ 2 Data link Layer 

Data link Layer เป็นช้ันที่ท าหน้าที่เช่ือมต่อการรับส่งข้อมูลในระดับฮาร์ดแวร์ 

โดยเมื่อมีการสั่งให้รับข้อมูลจากใน Layer ที่ 3 ลงมา Layer ที่ 2 จะท าหน้าท่ีแปลค าสั่ง

นั้นให้เป็นค าสั่งควบคุมฮาร์ดแวร์ที่ใช้รับส่งขอ้มูล ท าการตรวจสอบข้อผิดพลาดในการรับส่งขอ้มูล

ของระดับฮาร์ดแวร์ และท าการแก้ข้อผิดพลาดที่ได้ตรวจพบ



Layer ที่ 1 Physical Layer 

Physical Layer เป็นช้ันล่างสุด และเป็นช้ันเดียวที่มีการเช่ือมต่อทางกายภาพระหว่าง

คอมพิวเตอรส์องระบบที่ท าการรับส่งข้อมูล 

ใน Layer ที่ 1 นีจ้ะมีการก าหนดคุณสมบัติทางกายภาพของฮาร์ดแวร์ที่ใช้เช่ือมต่อ

ระหว่างคอมพิวเตอร์ท้ังสองระบบ เช่น สายที่ใช้รับส่งขอ้มูลจะเป็นแบบไหน 

ขอ้มูลใน Layer ที่ 1 นีจ้ะมองเห็นเป็นการรับส่งข้อมูลทลีะบติเรียงต่อกันไป 



การส่งข้อมูลบน Physical layer



ทศิทางการถ่ายทอดสัญญาณ 



1. การส่งข้อมูลทิศทางเดียว 

การส่งสารขอ้มูลทางเดียว (Simplex Transmission) เป็นการสื่อสารข้อมูลที่มีผู้ส่งข้อมูล

ท าหน้าที่ส่งแต่เพียงผู้เดียวและผู้รับท าหน้าที่รับข้อมูลแต่เพียงผู้เดียว 

ตลอดการท าการสื่อสารข้อมูลกัน ผู้รับจะไม่มีการตอบกลับมายังผู้ส่งเลย การสื่อสาร

ขอ้มูลในลักษณะนี ้เช่น การรับฟังวิทยุ การดูโทรทัศน์ เป็นต้น 



การส่งสารข้อมูลทางเดยีว ( Simplex Transmission ) 



2. การส่งข้อมูลสองทศิทางสลับกัน 

การสื่อสารขอ้มูลโดยการส่งข้อมูลสองทศิทางสลับกัน (Half – Duplex Transmission) เป็นการ

สื่อสารข้อมูลที่ผูส้่งและผู้รับท าหน้าทีผ่ลัดกันส่งและรับ โดยที่ระหว่างฝ่ายหนึ่งท าหน้าท่ีส่ง อีกฝา่ยหนึ่ง

จะต้องรอให้ผู้ส่งท าการส่งให้เสร็จก่อนจงึจะสามารถตอบกลับได้ 

เช่น การใช้วิทยุสื่อสาร เป็นต้น 



การส่งข้อมูลสองทิศทางสลับกัน
( Half – Duplex Transmis sion )



3. การส่งข้อมูลสองทศิทางพร้อมกัน 

การสื่อสารขอ้มูลโดยการส่งข้อมูลสองทศิทางพร้อมกัน (Full – Duplex Transmission) เป็นการ

สื่อสารข้อมูลที่ทัง้ผูส้่งและผูรั้บสามารถเป็นผูส้่งและผูรั้บพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน 

นั่นคอื ระหว่างอีกฝา่ยหนึ่งท าการส่งอยู่ อีกฝา่ยหนึ่งก็สามารถส่งข้อมูลตอบกลับมาได้เลย โดย

ไม่ต้องรอให้ส่งขอ้มูลหมดก่อน

เช่น การคุยโทรศัพท ์และการสนทนาผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 



การส่งข้อมูลสองทิศทางพร้อมกัน 
(Full – Duplex Transmission) 



ชนิดของสัญญาณข้อมูล



ขอ้มูลอาจจะเป็นขอ้ความ เสียง หรอืภาพเคลื่อนไหว ซึ่งไม่สามารถส่งไปในระยะทางไกล

ด้วยความเร็วสูง ดังนั้นขอ้มูลจะต้องถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าเรียกว่า สัญญาณข้อมูล (Data Signal) 

ท าให้สามารถส่งผา่นสื่อไปได้ในระยะทางไกลด้วยความเร็วสูง 

ขอ้มูลจะถูกแปลงเป็นสัญญาณขอ้มูลได้ 2 ประเภท ดังนี ้



1. สัญญาณแอนะล็อก 

สัญญาณแอนะล็อก (Analog Signal) สามารถเขียนแทนได้ด้วยรูปกราฟคลื่นไซน์ (Sine 

Wave) ลักษณะเป็นสัญญาณแบบต่อเนื่อง 

ขอ้เสียของสัญญาณแบบแอนะล็อก คอื สัญญาณถูกรบกวนได้ง่าย ท าให้เกิดข้อผิดพลาด

ในการรับส่งข้อมูล เมื่อต้องส่งข้อมูลในระยะทางไกลระดับของสัญญาณจะอ่อนลง และมีสัญญาณ

รบกวน ดังนั้นจงึต้องมเีคร่ืองทวนสัญญาณ เพื่อเพิ่มระดับสัญญาณและส่งต่อออกไป 

ตัวอย่างของสัญญาณข้อมูลแบบแอนะล็อก เช่น สัญญาณเสียงในสายโทรศัพท ์

สัญญาณเสียงที่ส่งจากสถานีวิทยุ เป็นต้น 



สัญญาณแอนะล็อก (Analog Signal) 



2. สัญญาณดิจิทัล 

สัญญาณดิจิทัล ( Digital Signal ) ลักษณะเป็นกราฟสี่เหลี่ยม

(Square Graph) เป็นสัญญาณแบบไม่ต่อเนื่อง 

รูปแบบของสัญญาณมีการเปลี่ยนแปลงไม่ปะติดปะต่อ กล่าวคือ มีบางช่วงที่ระดับ

ของสัญญาณเป็น 0

การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปของสัญญาณดิจิทัลต้องท าการแปลข้อมูลให้ข้อมูลเป็น

แบบดิจิทัลก่อน นั่นคอืต้องแปลงขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบเลขฐานสอง คือ 0 และ 1 แล้วท าการแปลงข้อมูลนั้น

ให้เป็นสัญญาณดิจิทัล 

การส่งสัญญาณข้อมูลแบบดิจิทัลมีคุณภาพดีกว่าแบบแอนะล็อก



สัญญาณดจิิทัล ( Digital Signal ) 



วธิีการสื่อสารข้อมูล 



การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ จะท าการส่ง

สัญญาณดิจิทัล 

วิธีการส่งสัญญาณดิจิทัลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองหนึ่งไปยังอีกเคร่ืองหนึ่งท าได้ 2 

วิธีดังนี้



1. การส่ือสารข้อมูลแบบอนุกรม

การสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรม (Serial Data Transmission) เป็นการส่งข้อมูลคร้ังละ 1 บิต 

เรียงกันไปบนสายสัญญาณจนครบจ านวนขอ้มูลที่ต้องการส่ง 

ดังนั้นสื่อที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรมสามารถใช้สื่อที่ม ี1 ช่องสัญญาณได้ 

และสื่อที่มีเพียง 1 ช่องสัญญาณนั้น จะมีราคาถูกกว่าสื่อที่มีหลายช่องสัญญาณ แต่

เนื่องจากการส่งขอ้มูลลักษณะนีจ้ะช้า ดังนั้นต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะครบ



2. การส่ือสารข้อมูลแบบขนาน 

การสื่อสารข้อมูลแบบขนาน (Parallel Data Transmission) เป็นการส่งข้อมูลคร้ังละ

หลาย ๆ บิตขนานกันไปบนสื่อน าขอ้มูล 

เช่น การส่งขอ้มูลคร้ังละ 8 บติ โดยในแต่ละชอ่งสัญญาณของสื่อน าข้อมูล 1 บิต ดังนั้นสื่อที่ใช้

ในการส่งต้องมีช่องสัญญาณอย่างน้อย 8 ช่องสัญญาณ การสื่อสารข้อมูลลักษณะนี้จะท าได้เร็วกว่าแบบ

อนุกรม เพราะสามารถส่งขอ้มูลได้ทีละหลายๆ บติ 

แต่ข้อเสียคอื ต้องใช้สื่อที่มคีุณภาพสูงและราคาแพง



ตัวกลางการสื่อสารข้อมูล 



สื่อน าข้อมูลแบบมีสาย 

สื่อน าข้อมูลแบบมีสาย (Wired Media) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Guided Media คือ สื่อที่

สามารถบังคับให้สัญญาณขอ้มูลเคลื่อนที่ไปในทศิทางที่ก าหนดได้



สื่อน าข้อมูลแบบ “มสีาย”

สายคู่บิดเกลียว 
( Twisted Pair Cable) 

สายโคแอคเชียล 
(Coaxial Cable) 

สายใยแก้วน าแสง 
(Optical Fiber Cable) 



สายคู่บิดเกลียว (Twisted Pair Cable) 

ลักษณะทางกายภาพ : สายคู่บิด เกลียวเป็นสายสัญญาณไฟฟ้าน าข้อมูลได้ทั้ ง

แอนะล็อกและดิจิทัล ลักษณะคล้ายสายไฟทั่วไป ราคาไม่แพงมาก น้ าหนักเบา ติดตั้งได้ง่าย 

ภายในสายคูบ่ดิเกลียวจะประกอบด้วยสายทองแดงพันเป็นเกลียวเป็นคู ่ๆ



สายคูบ่ดิเกลียวแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 

1) แบบไม่มีช้ันโลหะห่อหุ้ม เรียกว่า Unshielded Twisted Pair หรือเรียกย่อๆ ว่า สาย 

UTP 

2) แบบมีช้ันโลหะห่อหุ้ม เรียกว่า Shielded Twisted Pair หรือเรียกย่อๆ ว่า STP ซ่ึง

ภายในสายมีโลหะห่อหุ้มอีกช้ัน โลหะจะท าหน้าท่ีป้องกันสัญญาณรบกวนที่มาจากภายนอก 



สายคู่บดิเกลียวแบบไม่มฉีนวนหุม้และแบบมฉีนวนหุม้



สายโคแอคเชียล (Coaxial Cable) 

ลักษณะทางกายภาพ : สายโคแอกเชียล เป็นสายสัญญาณไฟฟ้าน าข้อมูลได้ทั้งแอนะล็อกและ

ดิจิทัลเช่นเดียวกับสายคูบ่ดิเกลียว 

ลักษณะคล้ายสายเคเบลิทวีี โดยภายในมีตัวน าไฟฟ้าเป็นแกนกลาง และห่อหุ้มด้วยฉนวนเป็นชัน้ ๆ 

ตัวน าโลหะท าหน้าท่ีส่งสัญญาณ ส่วนฉนวนท าหน้าท่ีป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอก 

คุณสมบัติ : สายโคแอกเชียลมีฉนวนห่อหุม้หลายช้ัน ท าให้ปอ้งกันสัญญาณรบกวนได้มากกว่า

สายคูบ่ดิเกลียว ส่งข้อมูลได้ระยะทางไกล และมช่ีวงความกว้างในการส่งข้อมูลมาก ท าใหส้่งข้อมูลด้วย

อัตราเร็ว มีราคาสูงกว่าสายคูบ่ดิเกลียว 



สายโคแอคเชยีล (Coaxial Cable) 



สายใยแก้วน าแสง (Optical Fiber Cable) 

ลักษณะทางกายภาพ : สายใยแก้วน าแสง ภายในสายประกอบด้วย แกนกลางท าจากใยแก้ว

น าแสง ซ่ึงเป็นทอ่แก้วหรือท่อซิลิกาหลอมละลาย  

สัญญาณที่ส่งผ่านใยแก้วน าแสง คอื แสง



คุณสมบัติ : เนื่องจากสายใยแกว้น าแสงน าสัญญาณที่เป็นแสง ดังนั้นแสงมีการ

เคลื่อนที่เร็วมาก สิ่งรบกวนจากภายนอกมีเพียงแสงเท่านั้น ดังนั้นสัญญาณรบกวนจากภายนอก

จงึมนี้อยมาก 

แต่ราคาของสายใยแก้วน าแสงมีราคาสูง และการติดตั้งเดินสายท าได้ยากกว่า

สายประเภทอื่น ๆ ส่วนใหญก่ารเดินสายจะใส่ท่อลงดินเพื่อปอ้งกันแสงรบกวน 



สายใยแก้วน าแสง (Optical Fiber Cable) 



สื่อน าข้อมูลแบบไร้สาย 

สื่อน าข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Media) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือ Unguided Media คือ 

สื่อท่ีไม่สามารถให้ขอ้มูลเดินทางที่ต้องการได้ 

อากาศเป็นสื่อกลางหรือตัวกลาง ในการน าข้อมูลไปยังปลายทางชนิดหนึ่ง 



สื่อน าข้อมูลแบบ “ไร้สาย”

แสงอินฟราเรด สัญญาณวิทยุ การส่ือสารผ่านดาวเทียม ระบบไมโครเวฟ



แสงอินฟราเรด 

การสื่อสารโดยการส่งด้วยแสงอินฟราเรด (Infrared) จะใช้ในการสื่อสารในระยะทางใกล้ 

ๆ  เช่น การใช้แสงอินฟราเรดจากเคร่ืองรีโมทคอนโทรลไปยังเคร่ืองรับวิทยุและโทรทัศน์ การส่งข้อมูล

จากโทรศัพท์มือถือไปยังโทรศัพท์มือถือด้วยกันเอง หรือระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา

เนื่องจากแสงอินฟราเรดไม่สามารถทะลุผา่นวัตถุทึบแสงได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถส่งข้อมูล

ในระยะทางไกลได้ 



สัญญาณวิทยุ 

การสื่อสารโดยการส่งสัญญาณวิทยุ (Radio Wave) ที่มคีวามถ่ีต่าง ๆ กัน สามารถส่งไปได้ใน

ระยะทางไกล ๆ หรือในสถานที่ที่ไม่สามารถใช้สายส่งไปได้ แต่เนื่องจากใช้อากาศเป็นตัวกลางในการ

สื่อสาร ดังนั้นเม่ือสภาพอากาศไม่ดี จงึมผีลต่อสัญญาณวิทยุที่ท าการส่งออกไป 

สัญญาณวิทยุมีหลายคลื่นความถ่ี ซ่ึงถ้าใช้แตกต่างกัน เช่น สัญญาณวิทยุความถ่ี 300 

กิโลเฮิรตซ์ (KHz)-3เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ใช้ในการส่งคลื่นวิทยุ AM หรอืสัญญาณวิทยุความถ่ี 30-300 

เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ใช้ในการส่งสัญญาณวิทยุ FM เป็นต้น 



ระบบไมโครเวฟ 

ระบบไมโครเวฟ (Microwave) เป็นการสื่อสารไร้สายโดยการส่งสัญญาณเป็นคลื่นไมโครเวฟ

จากเสาไมโครเวฟต้นหนึ่งไปยังเสาไมโครเวฟ ที่ตั้งอยู่ในระยะทางไกลออกไป 

จงึต้องมีการติดตั้งจานรับส่งเป็นสถานีทวนสัญญาณ (Repeater Station) เพื่อเป็นจุดส่ง

สัญญาณต่อไปยังเสาไมโครเวฟต้นต่อไป ซ่ึงเป็นลักษณะการสื่อสารแบบส่งสัญญาณต่อเนื่องเป็นชว่งๆ ไป  

เนื่องจากทศิทางการส่งข้อมูลระหว่างเสาไมโครเวฟ 2 ต้น ส่งในทิศทางท่ีเป็นเส้นตรง หรือ

เรียกว่าระยะเส้นสายตา (Line of Sight) ดังนั้นถ้าระหว่างเส้นทางการส่งข้อมูลมีสิ่งกีดขวางก็จะไม่สามารถ

ส่งสัญญาณได้ 



ข้อดี คือ สามารถท าการสื่อสารระยะทางไกล ๆ ได้โดยไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยาก 

และสามารถส่งข้อมูลได้ในปริมาณมาก 

ข้อเสีย คือ คลื่นไมโครเวฟถูกรบกวนได้ง่ายจากสภาพอากาศที่แปรปรวน และมี

คา่ใช้จ่ายและค่าติดตั้งเสา และจานรับท่ีมีราคาแพง 



การส่ือสารผ่านดาวเทยีม 

การสื่อสารผา่นดาวเทียม (Satellite Communication) เหมาะสมกับการสื่อสารระยะทางไกล

มาก ๆ เช่น การสื่อสารระหว่างประเทศ           

การสื่อสารผา่นดาวเทียม เป็นการสื่อสารจากพืน้โลกไปสู่ดาวเทียม โดยบนพืน้โลกจะมีสถานีส่ง

สัญญาณข้อมูลไปยังดาวเทียมที่โคจรอยู่นอกโลก ซ่ึงจะท าหน้าท่ีทวนสัญญาณและกระจายสัญญาณส่งกลับ

มายังสถานีรับบนโลก 

ด้วยระยะทางการส่งข้อมูลระหว่างโลกและดาวเทียมที่อยู่ไกลกันมาก ท าใหก้ารส่งข้อมูลมีความ

ล่าช้า (Delay) 



อุปกรณ์ในการสื่อสาร



อุปกรณ์รวมสัญญาณ

มัลติเพล็กซ์เซอร์ 
(Multiplexer) 

คอนเซนเตรเตอร์ 
(Concentrator)

ฮับ 
(Hub) 

ฟรอนต์เอนต์โปรเซสเซอร์ 
(Front-End Processor) 



มัลติเพล็กซ์เซอร์ (Multiplexer) 

นิยมเรียกกันว่า มัก (MUX) จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการลดคา่ใช้จ่ายในการส่งข้อมูลผา่นสาย

สื่อสาร 

เนื่องจากวิธีการเช่ือมต่อการสื่อสารระหว่างผู้รับและผูส้่งปลายทางท่ีง่ายที่สุดคอื การ

เช่ือมต่อแบบจุดต่อจุด (Point to Point) แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงและใชง้านไม่เต็มท่ี จงึเช่ือมต่อแบบหลาย

จุดซึ่งใช้สายสื่อสารเพียงเส้นเดียว



คอนเซนเตรเตอร์ (Concentrator)

คอนเซนเตรเตอร์เป็นมัลติเพล็กซ์เซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเพิ่มสาย หรือช่องทางการ

ส่งข้อมูลได้มากขึ้น



ฮับ (Hub) 

สามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า LAN Concentrator เนื่องจากฮับจะท าหน้าที่เช่นเดียวกับคอนเซน 

แต่จะมีราคาถูกกว่า นิยมใช้ในเครือข่าย LAN รุ่นใหม่ ๆ 

ฮับสามารถแบง่ได้เป็น 2 ประเภท คอื 

1) Passive Hub เป็นฮับที่ไม่มีการขยายสัญญาณใด ๆ ที่ส่งผ่านมา มีข้อดีคือราคาถูกและไม่

จ าเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้า 

2) Active Hub ท าหน้าที่เป็นเคร่ืองทวนซ้ าสัญญาณในตัว เพื่อส่งต่อไปยังอุปกรณ์อื่น ให้ได้

ระยะทางท่ียาวไกลขึ้น แต่ราคาจะสูงกว่า



ฮับ (Hub) 



ฟรอนต์เอนต์โปรเซสเซอร์ (Front-End Processor) 

มีหน้าท่ีการท างานเช่นเดียวกับคอนเซนเตรเตอร์ แต่โดยปกติจะเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่

ท างานนีโ้ดยเฉพาะเคร่ืองหนึ่ง 



อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย 

เคร่ืองทวนซ  าสัญญาณ 
(Repeater) 

บริดจ์ 
(Bridge) 

สวิตซ์ 
(Switch) 

เราท์เตอร์ 
(Router) 

เกทเวย์ 
(Gateway) 

โมเด็ม 
(Modem) 

การ์ดเช่ือมต่อเครือข่าย 
(Network Interface Card :NIC)



เคร่ืองทวนซ  าสัญญาณ (Repeater) 

เป็นอุปกรณ์ที่ท างานอยู่ในระดับ Physical Layer ใน OSI Model มีหน้าที่เป็นอุปกรณ์

เช่ือมต่อส าหรับขยายสัญญาณให้กับเครือข่าย



บริดจ์ (Bridge) 

ใช้ในการเช่ือมต่อ วงแลน (LAN Segments) เข้าด้วยกัน ท าให้สามารถขยายขอบเขตของ LAN

ออกไปได้เร่ือย ๆ โดยที่ประสิทธภิาพรวมของระบบไม่ลดลงมากนัก



สวิตซ์ (Switch) 

หรือท่ีนิยมเรียกว่า อีเธอร์เนตสวิตซ์ (Ethernet Switch) จะเป็น บริดจแ์บบหลายช่องทาง 

(multiport bridge) ที่นิยมใช้ในระบบเครือข่ายแลนแบบ Ethernet เพื่อใช้เช่ือมต่อเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่าย 

(segment) เขา้ด้วยกัน 

สวิตซ์จะช่วยละการจราจรระหว่างเครือข่ายที่ไม่จ าเป็น และเนื่องจากการเช่ือมต่อแต่ละ

ช่องทางกระท าอยู่ภายในตัวสวิตซ์เอง ท าให้สามารถท าการแลกเปลี่ยนขอ้มูลในแต่ละเครือข่าย (Switching)

ได้อย่างรวดเร็วกวา่การใช้บริดจจ์ านวนหลาย ๆ ตัวเช่ือมต่อกัน 



เราท์เตอร์ (Router) 

เป็นอุปกรณ์ที่ท างานอยู่ในระดับท่ีอยู่สูงกว่าบริดจ ์นั่นคอืในระดับ Network Layer ใน OSI 

Model ท าให้สามารถใช้ในการเช่ือมต่อระหว่างเครือข่ายที่ใช้โปรโตคอลเครือขา่ยต่างกัน และสามารถท าการ 

กรอง (filter) เลือกเฉพาะชนิดของข้อมูลที่ระบุไว้ว่าใหผ้า่นไปได้ ท าใหช่้วยลดปัญหาการจราจรที่คับคั่งของ

ขอ้มูล และเพิ่มระดับความปลอดภัยของเครือข่าย      

นอกจากนีเ้ราทเ์ตอร์ยังสามารถหาเส้นทางการส่งข้อมูลที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติด้วย

เราทเ์ตอร์จะเป็นอุปกรณ์ที่ขึ้นอยู่กับโปรโตคอล นั่นคอืในการใช้งานจะต้องเลือกซือ้เราทเ์ตอร์ท่ี

สนับสนุนโปรโตคอลของเครือข่ายที่ต้องการจะเช่ือมต่อเขา้ด้วยกัน 



เกทเวย์ (Gateway) 

เป็นอุปกรณ์ที่ท างานอยู่ในระดับ Transport Layer จนถงึ Application Layer ของ OSI Model มี

หน้าท่ีในการเช่ือมต่อและแปลงข้อมูลระหว่างเครือข่ายที่แตกต่างกัน ทัง้ในส่วนของโปรโตคอลและ

สถาปัตยกรรมของเครือข่าย



โมเด็ม (Modem) 

โมเด็มเป็นฮาร์ดแวรท์ี่ท าหน้าท่ีแปลงสัญญาณแอนะล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิตัล เมื่อข้อมูลถูก

ส่งมายังผูรั้บ และแปลงสัญญาณดิจิตัลให้เป็นแอนะล็อก เม่ือต้องการส่งข้อมูลไปบนช่องสื่อสาร 

กระบวนการที่โมเด็มแปลงสัญญาณดิจิตัล -> สัญญาณแอนะล็อก เรียกว่า มอดูเลชัน 

(Modulation) โมเด็มท าหน้าท่ี มอดูเลเตอร์ (Modulator) 

กระบวนการที่โมเด็มแปลงสัญญาณแอนะล็อก  ->  สัญญาณดิจิตัล เรียกว่า ดีมอดูเลชัน 

(Demodulation) โมเด็มหน้าท่ี ดีมอดูเลเตอร์ (Demodulator)

โมเด็มในปัจจุบันท างานเป็นทั้งโมเด็มและเคร่ืองโทรสาร เราเรียกว่า Faxmodem 



โมเด็ม (Modem) 



การ์ดเช่ือมต่อเครือข่าย (Network Interface Card :NIC) หรอื การ์ด LAN 

เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าท่ีในการรับส่งข้อมูลจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองหนึ่งไปสู่อกีเคร่ืองโดย

ผา่นสายแลน 



ด้านการศึกษา

01

ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม

02

03

04

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ด้านการเงินธนาคาร

การประยุกต์ใช้การสือ่สารข้อมูลในองค์กร 

05

ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

06

07

08

ด้านการคมนาคม

ด้านการพาณิชย์

ด้านความม่ันคง


