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วัตถุประสงค 

1. อธิบายองคประกอบพ้ืนฐานของระบบการสื่อสารขอมูลได 

2. บอกความหมายของการสื่อสารได 

3. บอกความสําคัญของการสื่อสารขอมูลได 

4. บอกทิศทางการสื่อสารขอมูลได   

5. บอกความหมายของระบบเครือขายได 

6. บอกประโยชนของระบบเครือขายได  

7. อธิบายประเภทของระบบเครือขายแบบตาง ๆ ได   

8. อธิบายองคประกอบของระบบเครือขายสวนตาง ๆ  ได 

 

1. ความหมายของการสื่อสารขอมูล 

2. องคประกอบพ้ืนฐานของการสื่อสารขอมูล 

3. ทิศทางการถายทอดสัญญาณ 

4. มาตรฐานในการสงขอมูล 

5. สื่อกลางนําขอมูล 

6. อุปกรณที่ใชในการสื่อสารขอมูล 

7. ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 การสื่อสารขอมูล หมายถึง การถายทอดขอมูลจากจดุหนึ่งไปยังอีกจุดหน่ึงผานระบบ

เครือขายการสื่อสาร 

 การถายทอดขอมูลจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็ตอเมื่อขอมูลน้ันถูกเปลี่ยนใหไปอยูใน

รูปแบบที่เหมาะแกการถายทอด 

 อุปกรณที่ใชไมจําเปนจะตองเปนเครื่องคอมพิวเตอรเพยีงอยางเดียว 

 ความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นระหวางการถายทอดขอมูลจะตองสามารถตรวจสอบและ

แกไขได 

องคประกอบพ้ืนฐานของการสื่อสารขอมูลมี 4 องคประกอบ คือ 

1. ผูสง (Sender) และผูรบั (Receiver) 

2. โพรโทคอล (Protocol) และ ซอฟตแวร (Software) 

3. ขาวสาร (Message) 

4. สื่อกลาง (Medium) 

ผูสง (Sender) ผูรบั (Receiver) ขาวสาร (Message) 
สื่อกลาง (Medium) 

โพรโทคอล (Protocol) 

และ ซอฟตแวร (Software) 

โพรโทคอล (Protocol) 

และ ซอฟตแวร (Software) 
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 ผูสงหรืออุปกรณสงขอมลูตนทาง เปนแหลงกําเนิดขาวสาร ทําหนาที่จัดสงขาวสารเขาสู
ระบบ 

 ผูผลติหรือสรางขาวสาร อาจเปนพนักงานที่พิมพขอมูลเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรหรอื
โปรแกรม 

 ผูรับหรืออุปกรณรบัขอมลู ทําหนาที่รับขอมูลท่ีถายทอดมาจากผูสงขอมูลผานส่ือท่ีเชือ่ม
ระหวางกัน  

 การสื่อสารจะสมบูรณเมื่อขาวสารท่ีผูรบัไดรับนั้นเปนขาวสารเดียวกันกบัท่ีผูสงไดถายทอด
ผานส่ือมายังผูรับ 

 อปุกรณรับขอมลูมี 2 ชนิด คอื  

1. อปุกรณรับขอมลูปลายทาง (Data Terminal Equipment: DTE)  เปนแหลงกําเนิด
และรับขอมูล ซ่ึงอาจเปนเทอรมนิอลคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ หรือตัวควบคมุ  

2. อปุกรณการส่ือสารขอมลู (Data Communication Equipment; DCE) หมายถึง 
โมเด็ม (Modem) จานไมโครเวฟ  หรือจานดาวเทียม 

 โพรโทคอล คือ วิธีการหรือกฎระเบียบตาง ๆ  ที่ใชควบคุมการทํางานของ

ระบบสื่อสารขอมูลทั้งผูสงและผูรับ เพ่ือใหสามารถเขาใจกัน เชน ภาษาท่ีใช

สื่อสาร รูปแบบของขอมูล ข้ันตอนในการสื่อสาร 

 ซอฟตแวรมีหนาท่ีทําใหการดําเนนิงานในการสื่อสารขอมูลเปนไปตาม

โปรแกรมที่กําหนดไว  

 สัญญาณอิเล็กทรอนิกสที่สงผานไปในระบบสื่อสารขอมูลเรียกวา ขาวสารหรือ

สารสนเทศ 

 รูปแบบของขาวสารที่ใชในการสื่อสารขอมลูมี 4 รูปแบบ คือ 

1. เสียง (Voice) อาจเกิดจากมนุษยหรือเสียงที่สรางข้ึนจากอุปกรณคอมพิวเตอร ขอมูลจะ

กระจัดกระจายคาดการณลวงหนาไมได การสงขอมูลจะสงดวยความเร็วตํ่า 

2. ขอมูล (Data) ขอมูลที่ถกูสรางขึ้นดวยคอมพิวเตอรมีรูปแบบแนนอนเปนรหัสบิต การสง

ขอมูลจะสงดวยความเร็วสูง 

3. ขอความ (Text) ไมมีรูปแบบที่แนนอนสวนใหญเปนรูปแบบของอักขระหรือเอกสาร การสง

ขาวสารที่เปนขอความจะสงดวยความเร็วปานกลาง 

4. ภาพ (Image) อยูในรูปของกราฟกแบบตาง ๆ เชน รูปภาพ ภาพวดิีโอ ใชปรมิาณหรือ

หนวยความจํามาก การสงขอมูลจะสงดวยความเร็วสูง 
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 สื่อกลาง เปนเสนทางการสื่อสารเพ่ือนําขอมูลจากตนทางไปยังปลายทาง อาจเปน

เสนลวดทองแดง สายไฟ สายเคเบ้ิล สายไฟเบอรออปติก หรือคลื่นที่สงผานทาง

อากาศ เชน คลื่นไมโครเวฟ สัญญาณวิทยุ หรือแสง 

การควบคุมทิศทางการสงขอมูล มี 3 วิธ ีคือ 

1. การถายทอดสัญญาณแบบทิศทางเดยีว (Simplex Transmission) มกีารสงขอมูล

จากผูสงไปยังผูรบัเทาน้ัน ผูรบัไมสามารถสงขอมลูยอนกลับมายังผูสงได เชน การ

ถายทอดสัญญาณวิทย ุ– โทรทัศน 

2. การถายทอดสัญญาณแบบกึง่สองทิศทาง (Half-duplex Transmission) ผูสง

สามารถสงขอมูลไปยังผูรับไดและผูรับก็สามารถสงขอมลูกลับมายังผูสงขอมลูได

เชนกัน แตมีเงื่อนไขวาท้ังผูสงและผูรับจะสงขอมลูพรอมกนัไมได เชน การใชวิทยุ

สื่อสารของตาํรวจ 

3. การถายทอดสัญญาณแบบสองทิศทางสมบูรณ (Full-Duplex Transmission) ทั้ง

ฝายผูสงและผูรับขอมูลสามารถสงขอมูลไปยังอีกฝายหน่ึงไดตลอดเวลา เชน ระบบ

โทรศัพท 

 

 องคกรมาตรฐานระหวางประเทศ หรือ ISO ไดกาํหนดมาตรฐานโพรโทคอลกลางท่ีใชในการ

สงขอมูลระหวางคอมพิวเตอรในระบบเครือขาย คือ มาตรฐาน OSI (Open Systems 
Interconnection Model) 

 แบงการดําเนนิงานพ้ืนฐานของเครือขายและกําหนดหนาท่ีการทํางานออกเปน 7 ชั้น คือ 

1. ชั้นสื่อสารกายภาพ (Physical Layer) 

2. ชั้นสื่อสารเชื่อมตอขอมูล (Data Link Layer) 

3. ชั้นสื่อสารควบคุมเครอืขาย (Network Layer) 

4. ชั้นสื่อสารนําสงขอมูล (Transport Layer) 

5. ชั้นสื่อสารควบคุมหนาตางสื่อสาร (Session Layer) 

6. ชั้นสื่อสารนําเสนอขอมูล (Presentation Layer) 

7. ชั้นสื่อสารโปรแกรมประยุกต (Application Layer) 
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 เปนขอกําหนดทางดานฮารดแวรที่จะใชจัดการการสื่อสารขอมูล 

 เปนการทํางานของอุปกรณสื่อสารโดยตรงจึงไมมีความจําเปนจะตองเพ่ิมเติมขอมูล

สําหรับการควบคุมใด ๆ เขาไปกับขอมูลจริงที่ตองการสงใหผูรับ 

 หนาท่ีหลักอยูที่การแปลขอมูลท่ีเปนบิต 0 หรือ 1 ใหเปนสัญญาณที่เหมาะสมกับ

ชนิดของสายสื่อสารที่ใชแลวจัดการสงสัญญาณน้ันออกไป ทางฝงผูรับกจ็ะทํางาน

กลับกันคือ แปลสัญญาณที่ไดรับใหเปนบิต 0 หรอื 1 แลวรวบรวมสงใหโปรแกรมชั้น

สื่อสารเช่ือมตอขอมูลนําไปประมวลผลตอไป 

 ควบคุมการสงขอมูลไปยังชั้นสื่อสารกายภาพ ซ่ึงเปนสวนที่ควบคุมอุปกรณสื่อสาร

โดยตรง  

 หนาท่ีหลักคือการเตรียมแพก็เกตขอมลูจากชั้นสื่อสารควบคุมเครือขายใหมีความ

พรอมแกการนําสงโดยการจัดรูปแบบใหม เรียกวา เฟรม (Frame) ซ่ึงจะตองมีตัว

บอกจุดเริ่มตน ตัวบอกจุดสิ้นสุด ขอมูลสําหรับการควบคุมการทํางาน และขอมูล

สําหรับการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในเฟรมนั้น  

 โปรแกรมในช้ันสื่อสารเชื่อมตอขอมูลจะมุงเนนการทํางานรวมกนัระหวางเครื่องหรอื

อุปกรณคอมพิวเตอรที่อยูที่ปลายสายสื่อสารทั้งสองดาน โดยไมไดสนใจวาใครเปน

เจาของขอมูลและใครคือผูรับขอมูล 

 หนาท่ีหลัก คือ การกําหนดหมายเลขท่ีอยูของอุปกรณในเครอืขาย เชน เครื่องคอมพิวเตอร 
แท็บเล็ต โทรศัพทมือถือ เปนตน และการคนหาเสนทางในการสงขอมูลไปยังท่ีอยูตามที่
กาํหนด 

 ขอมลูท่ีรบัจากชัน้สื่อสารนําสงขอมลูจะถกูแบงออกเปนบล็อกขนาดเลก็ เรียกวา แพ็กเกต 
(Packet) เพ่ือความสะดวกในการนําสง จากน้ันหมายเลขท่ีอยูของผูรบัจะถูกนํามาใชใน
การเลือกเสนทางสงขอมลู (Routing) ท่ีเหมาะสมแลวจงึคอยนําสงตอไป 

 การคนหาเสนทางเดินขอมูล แบงออกเปน 2 วิธี คือ 

1. การคนหาเสนทางแบบพลวตั (Adaptive of Dynamic routing) จะคนหาเสนทางไป
ยังเปาหมายทุกครั้งท่ีตองการสงขอมูล ถาเสนทางท่ีเคยใชถูกปดก้ัน ระบบจะคนหา
เสนทางอื่นทดแทนในทนัที 

2. การคนหาเสนทางแบบสถิต (Static Routing) จะกําหนดเสนทางสงขอมลูไปยัง 
เปาหมายไวเปนการถาวร ถาเสนทางท่ีเคยใชถูกปดก้ันกจ็ะไมสามารถสงขอมูลไปยัง
เปาหมายไดเลย 

 ทําหนาท่ีควบคุมใหขอมูลเดินทางไปถึงผูรับใหได 

 การสงขอมูลผานระบบเครือขายมักจะตองสงผานระบบเครือขายหลายระบบกวาจะ

ไปถึงผูรับ โปรแกรมสื่อสารชั้นนี้จึงตองทําใหแนใจวาขอมูลจะถูกสงผานระบบ

เครือขายเหลานั้นไปได 

 งานรับผิดชอบอ่ืน ๆ ไดแก การกําหนดลําดับช้ันความสําคัญของขอมูลที่นําสง 

รวมท้ังกรรมวิธีในการแกไขในกรณีที่ขอมลูเกดิการผิดพลาด 

 ฟงกชันการทํางานต้ังแตในชั้นสื่อสารน้ีลงไปจนถึงช้ันสื่อสารลางสุดจะถูกปดบังจาก

ผูใชคอืผูใชจะไมสามารถมองเห็นหรือเรยีกใชฟงกชันเหลานี้ได 
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 ทําหนาท่ีจดัต้ังหนาตางสื่อสารระหวางโปรแกรมประยุกตทางฝงผูสงและโปรแกรม

ประยุกตทางฝงผูรบั และรักษาการติดตอนี้ไวจนกวาการสื่อสารจะเสร็จสิ้น  

 คําวา หนาตางสื่อสาร (Session) หมายถงึ ชวงเวลาต้ังแตการเริ่มการติดตอ เวลา

ระหวางการแลกเปลี่ยนขอมูลไปจนถึงการขอยุติการสื่อสาร 

 ถาหนาตางสื่อสารถูกยกเลิกกอนการสื่อสารจะเสรจ็สิ้นตามปกติ โปรแกรมในช้ันนี้จะ

พยายามจัดต้ังหนาตางสื่อสารข้ึนมาใหมใหโดยอัตโนมตัิเพื่อชวยใหการสื่อสารดาํเนิน

ตอไปได  

 นอกจากนีย้ังมีหนาที่ควบคุมจังหวะการไหลของขอมูล (Flow Control) ซ่ึงจะคอย

ดูแลไมใหทางผูสงนั้นสงขอมูลเร็วเกินไปจนทางผูรับทํางานไมทัน ทาํใหขอมูลสูญ

หายได ทายท่ีสดุการกาํหนดทิศทางการสงขอมลู เชน การสงสัญญาณขอมูลทิศทาง

เดียวหรือสองทิศทางแบบสมบูรณก็อยูในการดูแลของโปรแกรมในชั้นสื่อสารน้ี 

 ทําหนาท่ีกาํหนดรูปแบบของขอมูลที่จะถูกสงผานระบบเครือขาย เชน การใชเทคนิค

การบีบอัดขอมูล (Data Compression) เพ่ือทําใหขอมูลมีขนาดลดลงโดยท่ียงัมี

รายละเอียดครบถวนเหมือนเดิม 

 โปรแกรมในช้ันน้ีอาจทําหนาที่ในการเปลี่ยนรหสัขอมลู เชน เปลี่ยนจากรหัสแอสกีไป

เปนรหัสเอ็บซีดิก หรือเปลี่ยนรูปแบบขอมูลใหเหมาะสมกับชนิดเทอรมินอลของผูรับ

ใหโดยอัตโนมัต ิ

 โปรแกรมในช้ันน้ีอาจทําการเขารหัสขอมูลเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยดวย 

 จะใหโปรแกรมทางฝงผูสงขอมูลเปนผูกําหนดขอมูลที่จะสง รูปแบบของขอมูล และ

รหัสของผูรับขอมูล เชน การสงแฟมขอมูลไปยังคอมพิวเตอรอีกเครื่องหนึ่ง 

คอมพิวเตอรเครื่องผูสงจะเปนตวักําหนดรูปแบบขอมูลที่ใชและวิธีการที่จะสง

แฟมขอมูลนั้น สวนคอมพิวเตอรเครื่องผูรบัจะตองเขาใจรหัสของผูรับขอมลู (ทํา

หนาท่ีเหมือนช่ือของผูรับ) รวมทั้งวิธีการสงแฟมขอมลูน้ัน 

 โปรแกรมในชั้นสื่อสารน้ีจะเปนตัวกลางหรอืตัวเช่ือมตอระหวางโปรแกรมของผูใชกับ

โปรแกรมในชั้นสื่อสารอ่ืน ๆ ที่เหลือ 
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สื่อกลางนําขอมูล มี 2 ประเภท คือ 

1. สื่อที่ใชในการนําขอมลูประเภทมีสาย (Wire Transmission) มี 3 ประเภท คือ 

1) สายคูบิดเกลียว (Twisted pair) 

2) สายโคแอกเชยีล (Coaxial Cable/Coax) 

3) สายใยแกวนําแสง (Fiber Optic Cable) 

2. สื่อที่ใชในการนําขอมลูประเภทไรสาย (Wireless Transmission) มี 5 ประเภท คือ 

1) คลื่นไมโครเวฟ (Microwave System) 

2) สัญญาณดาวเทียม (Satellite System) 

3) สัญญาณวิทยุ (Radio Wave) 

4) ระบบอินฟราเรด (Infrared) 

5) สัญญาณบูลทธู (Bluetooth) 

 มีราคาถูกที่สุด มีความยืดหยุนในการใชงาน ติดต้ังงาย มีน้ําหนักเบา ถูกรบกวนจาก

สัญญาณภายนอกไดงาย ประกอบดวยสายทองแดงที่มฉีนวนหุม 2 เสน นํามาพันกัน

เปนเกลียว แลวหุมดวยฉนวนอีกชั้น ความยาวในการเดินสายไดไมเกนิ 100 เมตร 

 แบงเปน  2  ชนิด คือ 

1. สายคูบิดเกลียวชนิดไมหุมฉนวน (Unshielded Twisted Pair: UTP) ถูก

รบกวนจากภายนอกไดงาย แตมคีวามยืดหยุนในการใชงานสูง ราคาไมแพง หา

งาย ปองกันสญัญาณรบกวนไดไมดี 

2. สายคูบิดเกลียวชนิดหุมฉนวน (Shielded Twisted Pair : STP) จะหุมดวย

ฉนวนช้ันนอกที่หนาอีกช้ันหน่ึง เพ่ือปองกันการรบกวนของคลื่นแมเหล็กไฟฟา

ภายนอก แตราคาแพงกวาแบบ UTP 

สาย UTP สาย STP 

 มลีกัษณะเชนเดียวกับสายทีว ี

 ประกอบดวยลวดทองแดงอยูตรงกลาง หุมดวยฉนวนพลาสติก 1 ชั้น แลวจึงหุมดวย

ทองแดงท่ีถักเปนแผน แลวหุมภายนอกอกีชั้นหนึ่งดวยฉนวน ปองกันการรบกวนของคลื่น
แมเหล็กไฟฟาและสัญญาณรบกวนอื่น ๆ  ไดดี ติดตั้งงาย 
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 ใชสัญญาณแสงเปนตัวสงขอมูล แกนของสายใยแกวนําแสงประกอบดวยทอแกว ขนาดเล็ก

มาก เรียกวา ทอใยแกวนําแสง (Optical Fiber) ซ่ึงมีขนาดประมาณเสนผมของคน แตละ
ทอจะหุมดวยวัสดุสะทอนแสง เรียกวา Reflective Cladding จากนั้นยังมีฉนวนหุมอีก

ชั้นหนึ่ง เรียกวา Protective Buffer 

 สายใยแกวนําแสงท่ีเห็นภายนอกเปนสายเพียงเสนเดียวน้ัน ประกอบดวยทอใยแกวนําแสง

จาํนวนหลายเสน (ถามี 10 เสนเรียกวาสาย 10 Core) เน่ืองจากทอใยแกวมีความแข็งแรง

นอยมาก จึงตองมีสายเคเบลิเพ่ือเสรมิความแข็งแกรงอยูตรงกลางแลวหุมดวยฉนวนชัน้นอก

อกีชั้นหนึ่ง เรียกวา แจ็คเก็ต (Jacket) 

 ใชวิธสีงสัญญาณท่ีมีความถ่ีสูงกวาคลื่นวทิยุเปนทอด ๆ จากสถานีหน่ึงไปยังอีกสถานี

หน่ึง สัญญาณเดินทางเปนเสนตรง ดงัน้ันสถานีควรอยูในที่สูง ๆ หรอืมีเสาสัญญาณ

สูง ๆ เพ่ือรับสัญญาณไดไกล ๆ ความเร็วในการสงขอมูล 200-300 Mbps 

 เหมาะสําหรับพ้ืนทีซ่ึ่งการเดินสายทําไดไมสะดวก ราคาถูกกวาสายใยแกวนําแสงและ

ดาวเทียม ติดตั้งงายกวา 

 สัญญาณจะถูกรบกวนไดงายจากคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากธรรมชาต ิเชน  ฟาผา 

 คลายกับระบบไมโครเวฟ แตอาศัยดาวเทียมในการสงตอสัญาณ 

 ขั้นตอนในการสงสัญญาณมทีั้งหมด 3 ขั้นตอน คือ สถานีตนทางจะสงสญัญาณขึ้นไปยัง

ดาวเทียม เรียกวาสัญญาณเชือ่มตอขาขึ้น (Up-Link) ดาวเทียมจะตรวจสอบตาํแหนง
สถานีปลายทาง หากอยูนอกขอบเขตสัญญาณจะสงตอไปยังดาวเทยีมท่ีครอบคลุมสถานี

ปลายทางน้ัน หากอยูในขอบเขตพ้ืนท่ีจะทําการสงสัญญาณไปยังสถานปีลายทาง เรียกวา

สญัญาณเช่ือมตอขาลง (Down-Link)  

 ความเร็วในการสงขอมูล 1-2 Mbps  สามารถสงสัญญาณครอบคลุมไปยังทุกจุดของโลกได   

มีการหนวงเวลา (Delay Time) ในการสงสัญญาณ ตนทุนในการลงทุนสูง ทําใหคาบริการ

สงูตามไปดวย 

 จะใชคลื่นวทิยุในการสงผานขอมูลระหวางคอมพิวเตอรในระบบเครือขาย สําหรับ

การขออนุญาตใชคลื่นความถ่ีในแตละประเทศจะมีความเขมงวดแตกตางกัน ซ่ึงเปน

ปญหาอยางหน่ึงในการขออนญุาตใชงาน 

 ปจจุบันนิยมใชกันมากในระบบการสื่อสารไรสาย เชน เครือขายไรสาย (Wireless 

LAN) ระบบเครือขายโทรศัพทมอืถือ 
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 ใชเทคโนโลยีเชนเดียวกับ Remote control 

 ขอจํากัด คือ ตองใชงานเปนเสนตรง ระหวางเครื่องรับ และเครื่องสง รวมทั้งตองไมมี

สิ่งกดีขวางดวย ระยะการรับสงขอมูลไกล นิยมใชในระบบเครือขายระยะใกลสําหรบั

พ้ืนที่เดินสายไมสะดวก รวมทั้งมกีารนําไปใชในการสงขอมูลจากเครื่องคอมพวิเตอร

ไปยังเครื่องพิมพดวย 

 มีแนวโนมนิยมอยางสูงในปจจบุัน โดยเฉพาะในอปุกรณคอมพวิเตอรแบบพกพา เชน  PDA 

และโทรศพัทเคล่ือนท่ีมอืถือ  

 พัฒนามาจาก Bluetooth  Special  Interest  Group (Bluetooth  SIG)  ซ่ึงรวมมือกนั
ระหวางกลุมบรษัิทคอมพิวเตอรและการสื่อสาร เพ่ือพฒันาเทคโนโลยีวิทยุคลื่นส้ันสําหรับ

การสื่อสารระหวางอปุกรณตาง ๆ   โดยใชคลื่นวิทยุคลื่นสั้นความถ่ี 2.4 GHz เปนส่ือในการ

รับสงขอมูล  

 ความเร็วในการรับสงขอมูล 1 Mbps และมรีะบบการเขารหัสขอมูลกอนใชเพ่ือปองกันการ

ดักฟงสัญญาณดวย 

สื่อนําขอมูล ราคา ความเร็ว ระยะทาง สญัญาณรบกวน ความปลอดภัย 

UTP ถูก 1-100 Mbps ใกล สูง ต่ํา 

STP ปานกลาง 1-150 Mbps ใกล ปานกลาง ต่ํา 

Coaxial ปานกลาง 1 Mbps-1Gbps ปานกลาง ปานกลาง ต่ํา 

Optical  

Fiber 
แพง 10 Mbps-2Gbps ไกล ต่ํา สงู 

Radio  Wave ปานกลาง 1-10 Mbps ใกล-ไกล สูง ต่ํา 

Microwave แพง 1 Mbps-10Gbps ไกล สูง ปานกลาง 

Satellite แพง 1 Mbps-10Gbps ไกล สูง ปานกลาง 

1. อปุกรณรวมสัญญาณ 

1) มัลติเพล็กซเซอร (Multiplexer) 

2) คอนเซนเตรเตอร (Concentrator) 

3) ฟรอนตแอนดโปรเซสเซอร (Front-end-Processor) 

4) ฮับ (Hub) 

2. อุปกรณเชื่อมตอระบบเครือขาย 
1) เกตเวย (Gateway) 

2) บริดจ (Bridge) 

3) เราเตอร (Router) 

4) สวิตซ (Switch) 

5) รีพตีเตอร (Repeater) 

6) โมเด็ม (Modulator-Demodulator : Modem) 
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เปนอุปกรณที่ใชในการรวมขอมูล (Multiplex) จากเครื่องเทอรมินัลจํานวนหนึ่ง

หรือจากสายสื่อสารหลายเสนเขาดวยกัน แลวสงผานไปยังสายสื่อสารเพียงเสนเดียว เชน 

สายโทรศัพท  โดยที่ปลายทาง MUX อีกตัวจะทําหนาท่ีแยกขอมูล (De-Multiplex) 

สงไปยังจุดหมายท่ีตองการ 

เปนมัลติเพล็กเซอรที่มีประสิทธิภาพสูงข้ึน คือ มีหนวยความจาํ (Buffer) ที่ใชเก็บ

ขอมูลเพ่ือสงตอได ทําใหสามารถเช่ือมตอระหวางอุปกรณท่ีมีความเร็วสูงกับความเร็วตํ่า

ได มีการบีบอัดขอมูล (Compress) เพ่ือใหสามารถสงขอมูลไดมากข้ึน 

ทําหนาท่ีเชนเดียวกับคอนเซนเตรเตอร ปกติจะกําหนดเครื่องคอมพวิเตอรเครื่องหนึ่ง

มาทําหนาที่นี้ ซ่ึงจะมีปลายดานหนึ่งทําการเชื่อมโยงเขากับเครื่องคอมพิวเตอรหลกั 

(Host) และปลายอีกดานหนึ่งจะเช่ือมตอเขากับสายสื่อสารและอุปกรณอื่น ๆ ฟรอนต

แอนดโปรเซสเซอรจะพบมากในระบบคอมพิวเตอรขนาดใหญ เพ่ือชวยแบงเบาภาระการ

ทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรหลกั 

เปนอุปกรณในระบบเครือขายท่ีใชโทโปโลยีแบบดาว ฮับจะเปนศูนยกลางการ

เช่ือมตอโหนดตาง ๆ และทําใหโหนดเหลานี้สามารถติดตอสื่อสารกันโดยสงขอมูลขาวสาร

ผานฮับได 
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มีหนาที่ในการเชื่อมตอและแปลงขอมูลระหวางเครือขาย 2 เครือขายหรือมากกวาที่

มีระบบการทํางานไมเหมือนกัน อาจแตกตางกันทั้งในสวนของโพรโทคอล และ

สถาปตยกรรมเครือขาย เปนตน ใหสามารถทํางานติดตอกันไดเหมอืนเปนเครือขาย

เดียวกัน โดยเกตเวยจะเปนอุปกรณที่ทํางานอยูในระดับ Transport Layer จนถึง 

Application Layer ของ OSI Model 

 ใชเชื่อมตอวงแลน 2 วงขึ้นไปท่ีมีโพรโทคอลเหมอืนหรอืตางกันเขาดวยกนั ทําใหสามารถ

ขยายขอบเขตของเครอืขายออกไปไดเรือ่ย ๆ  

 บริดจอาจเปนไดท้ังฮารดแวรหรอืซอฟตแวรบนเครือ่งคอมพิวเตอรท่ีทํางาน  ซ่ึงบริดจจะทํา
หนาท่ีรับแพ็คเกต (Packet) ขอมลูจากสถานีสง  ผูสงในเครือขายตนทางจะตรวจสอบ

ตําแหนงปลายทางแลวทําการสงแพค็เกตขอมูลท้ังหมดไปยังผูใชเครอืขายปลายทาง 

 บริดจเปนอุปกรณท่ีทํางานในระดับ Data Link Layer ของ OSI Model จะทําการกรอง

สญัญาณและสงผานแพค็เกตขอมูลไปยังสวนตาง ๆ  ของระบบเครือขาย ซึ่งอาจจะเปนสวน

ของระบบเครือขายท่ีมีโครงสรางสถาปตยกรรมและใชโพรโทคอลท่ีแตกตางกัน 

เปนอุปกรณที่ทํางานอยูในระดับที่สูงกวาบริดจ คือระดับ Network layer ใน OSI 

Model  ใชในการเชื่อมตอเครือขาย 2  เครือขายข้ึนไป ซ่ึงอาจมีโพรโทคอลตางกนั และ

สามารถทําการกรอง (Filter) หรือเลือกเฉพาะขอมูลที่ระบุไววาใหผานไปได ทําใหชวยลด

ปญหาการจราจรที่คับค่ังของขอมูลและเพิ่มระดับความปลอดภัยของเครือขายนอกจากนี้

เราเตอรยังสามารถหาเสนทางการสงขอมลู ที่เหมาะสมไดโดยอัตโนมัติดวย 

 นิยมเรียกวา อีเธอรเนตสวิตซ (Ethernet Switch)  

 เปนบริดจแบบหลายชองทาง (Multiport Bridge) ที่นิยมใชในระบบเครือขาย LAN 

แบบ Ethernet เพ่ือใชเช่ือมตอเครือขายหลาย ๆ เครือขายเขาดวยกัน  

 สวิตซจะชวยลดการจราจรระหวางเครอืขายที่ไมจําเปน และเนื่องจากการเชื่อมตอ

แตละชองทางกระทาํอยูภายในตัวสวิตซเอง ทําใหสามารถทําการแลกเปลี่ยนขอมูล

ในแตละเครือขาย (Switching) ไดอยางรวดเร็วกวาการใชบริดจจํานวนหลาย ๆ ตวั

เช่ือมตอกัน 
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 เปนอุปกรณที่ทํางานอยูในระดับ Physical layer ใน OSI Model  

 ทําหนาท่ีเชื่อมตอสาํหรับขยายสัญญาณใหกับเครอืขาย เพ่ือเพิ่มระยะทางในการ

รับสงขอมูลใหกับเครือขายใหไกลออกไปไดกวาปกติ  

 จะทําหนาที่ในการสงตอสัญญาณที่ไดรับมาเทานั้น แตจะไมมีการเช่ือมตอกับระบบ

เครือขายโดยตรงทําใหไมรูจักลักษณะของขอมลูท่ีแฝงมากับสัญญาณเลย 

 คอมพิวเตอรมีการทํางานดวยระบบสัญญาณดิจทิัล เมื่อตองการสงขอมลูผานระบบ

โทรศัพท  โมเด็มจะทําหนาที่แปลงสัญญาณดจิิทัลใหเปนสัญญาณแอนะลอ็ค  เพ่ือใหสง
สญัญาณขอมูลภายในสื่อกลางไดการทํางานในขั้นตอนน้ี เรยีกวา Modulator และเมื่อ

ขอมูลสงมายังคอมพิวเตอรอีกเครื่องหน่ึงโมเด็มกจ็ะตองทาํการแปลงจากสัญญาณแอนะ

ลอ็คใหเปนสัญญาณดิจทัิล เพื่อใหคอมพิวเตอรปลายทางทํางานได การทํางานในขั้นตอนน้ี 

เรียกวา Demodulator  

 โมเด็มแบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ  คือ โมเด็มภายนอก (External Modem) มีลกัษณะเปน

อปุกรณตอพวงภายนอกกับเครื่องคอมพิวเตอร และโมเด็มภายใน (Internal Modem) 
เปนโมเด็มท่ีมีลักษณะเปนแผงวงจรตอพวงกับแผงวงจรหลักในเครื่องคอมพิวเตอร 

 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร คือ ระบบที่มกีารนําเอาคอมพิวเตอรหลาย ๆ เครื่องข้ึน

ไปมาเช่ือมตอเขาไวดวยกัน  เพ่ือสามารถทํางานแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร รวมถึง

การใชทรัพยากรบางอยางของระบบรวมกันได 

 เซิรฟเวอร (Server) เปนเครื่องท่ีทําหนาที่ควบคุมการทํางาน หรือใหบรกิารเครื่อง

คอมพิวเตอรในระบบ เชน ใหบริการแฟมขอมูลหรอืรวบรวมแฟมขอมูล (File 

Server) หรือเครื่องบริการควบคุมเครื่องพิมพ (Print Server) เปนตน 

 เวิรกสเตชัน (Workstation) เปนเครื่องไมโครคอมพิวเตอรในระบบเครอืขายที่ผูใช

สามารถเขาไปใชงานโปรแกรม ขอมูลหรอือุปกรณตาง ๆ ท่ีตดิตอกับเซิรฟเวอร 

1. สามารถใชทรพัยากรรวมกัน 

2. สามารถใชขอมูลรวมกันได 

3. การติดตอระหวางผูใชแตละคนมีความสะดวกสบายขึ้น 

4. สามารถใชงานโปรแกรมประเภท "Multi-user" ได เชน Email 

5. สามารถนําระบบ Network ไปเช่ือมตอ หรือเปนประตูทางผาน (Gateway) เพ่ือเขาสู

คอมพิวเตอรระบบอ่ืนได เชน ระบบอินเทอรเน็ต 

6. ประหยัดคาใชจายในการซ้ืออุปกรณ เชน เครื่องพิมพ 

7. การสํารองขอมูล (Backup) การสํารองขอมูลไวในเครื่องเซิรฟเวอรจะปลอดภัยกวา

เก็บขอมลูไวในเครื่องสวนตัว 
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1. เซิรฟเวอร (Server) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรท่ีทําหนาท่ีใหบรกิารตาง ๆ  สามารถมีเครื่อง

เซิรฟเวอรไดหลายประเภทตามหนาที ่

1) ไฟลเซิรฟเวอร (File Server) ทําหนาที่ใหบริการแฟมขอมูลตาง ๆ  

2) ดาตาเบสเซิรฟเวอร (Database Server) ทําหนาที่ใหบริการฐานขอมูล 

3) เว็บเซิรฟเวอร (Web Server) ทําหนาที่ใหบริการขอมูลของเวบ็ไซต (Web site) 

4) อนิเทอรเน็ตเซิรฟเวอร (Internet Server) ทําหนาที่ติดตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตและ

ใหบริการเครือ่งคอมพิวเตอรอื่น ๆ  ในการใชอนิเทอรเนต็ 

5) เมลเซิรฟเวอร (Mail Server) ทําหนาที่เกบ็และสงจดหมายอิเล็กทรอนกิส (e-mail) 

6) พริ้นตเตอรเซิรฟเวอร (Printer Server) ทําหนาที่ใหบริการเครือ่งพิมพ 

2. เวิรกสเตชัน (Workstation) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรท่ัวไป ท่ีประมวลผลไดดวยตัวเอง  

3. ไคลเอนต (Client) เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายท่ีมีการเรียกใชขอมลูจากเซิรฟเวอร 

4. เทอรมินัล (Terminal) เปนอุปกรณท่ีประกอบดวย แปนพิมพ จอภาพ และอุปกรณอื่น ๆ  ไม

สามารถประมวลไดดวยตัวเอง 

แบงตามลักษณะการทํางาน ไดเปน 3 ประเภท 

1. ระบบเครือขายแบบรวมศูนยกลาง (Centralized Networks) จะมีเครื่องหลักเพยีง

เครื่องเดยีวท่ีใชในการประมวลผล มกีารเชื่อมตอไปยังเครื่องเทอรมินอลเพื่อใหสามารถ

สงคําสั่งมาประมวลผล มักเปนเครื่องเมนเฟรม มีราคาสงู ไมสามารถประมวลผลแบบ 

Multiprocessor ไดดีเทากับระบบเครือขายแบบ Client/Server 

2. ระบบเครือขาย Peer-to-Peer แตละสถานีงานบนระบบจะมีความเทาเทียมกัน 

สามารถแบงปนทรัพยากรใหแกกันและกันได สามารถประมวลผลไดดวยตวัเอง 

(Stand Alone) โดยมีทรัพยากรของตัวเอง เชน ดิสก หนวยความจํา ขอดี คือ  ตดิต้ัง

งาย ราคาถูก และสะดวกตอการบริหารจัดการ ซ่ึงมักจะมอบเปนภาระหนาที่ของผูใช

ในแตละสถานีงานให เหมาะสมสําหรับสํานักงานขนาดเล็กที่มีสถานีงานประมาณ 5-

10 เครื่องในพ้ืนที่เดียวกัน ขอดอย คือ การรักษาความปลอดภัยของขอมูล เนื่องจากไม

มีระบบการปองกันในรูปแบบของ บัญชีผูใช และรหัสผาน ในการเขาถึงทรัพยากรของ

ระบบ  มีประสทิธิภาพตํ่า 

3. ระบบเครือขายแบบ Client/Server มีประสิทธิภาพสงู และใชงานมากกวาระบบอ่ืน 

ตองมีเครื่องแมขายอยางนอย 1 เครื่อง บริหารทรัพยากรจากสวนกลาง คลายกบัระบบ

เครือขายแบบรวมศูนยกลาง ตางกันท่ีเครื่องท่ีทําหนาทีใ่หบริการจะมีราคาไมแพงมาก 

เครื่องลูกขายตองมคีวามสามารถในการประมวลผล และมพ้ืีนที่จัดเก็บขอมูลของ

ตนเอง เปนระบบที่มีความยืดหยุนสูง สนับสนุนการทํางานแบบ Multiprocessor 

สามารถขยายจํานวนผูใชไดตามตองการ สามารถเพิ่มจํานวนเครื่อง Servers สําหรับ

ใหบริการเพ่ือกระจายภาระของระบบได ขอเสียคือ มีความยุงยากในการติดตั้งมากกวา

ระบบ Peer-to-Peer  และตองการบุคลากรเพ่ือการบริหารระบบโดยเฉพาะ 
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1. ระบบเครือขายเฉพาะบริเวณ (LAN : Local Area Network) เปนระบบเครือขาย

ระยะใกลที่มีการเช่ือมโยงคอมพิวเตอรที่อยูภายในบริเวณเดียวกัน ระยะทางไมเกนิ 10 

กิโลเมตร การเช่ือมโยงมักใชตัวกลางในการสื่อสารของตัวเอง เจาของระบบสามารถ

ควบคุมการปฏิบตัิงานไดอยางสมบรูณ 

2. ระบบเครือขายระหวางเมือง (MAN : Metropolitan Area Network)  เปนระบบ

เครือขายขนาดกลางเชื่อมตอภายในเมือง หรือจังหวัดใกลเคียง ระยะทาง 5 ถึง 50 

กิโลเมตร ตองใชโครงขายของการสื่อสาร ปกติมักใชสําหรบัสื่อสารขอมูลเสยีง และ

ภาพ ผานสายโคแอกเชียลหรือเสนใยแกวนําแสง ผูใชระบมักเปนบริษัทขนาดใหญที่

จําเปนจะตองติดตอสื่อสารขอมลูผานระบบคอมพิวเตอรดวยความเร็วสูงมาก  โดยท่ี

การสื่อสารนั้นจํากัดภายในบริเวณเมือง เชน ระบบเคเบิลทีวีท่ีมีสมาชิกตามบานทั่วไป 

3. ระบบเครือขายระยะไกล  (WAN : Wide Area Network) เปนระบบเครือขายบริเวณ

กวางเปนการเชื่อมตอเครือขายยอย ๆ ทีอ่ยูหางไกลกันมาก ๆ เชน ระบบ Internet  

ดังนั้นจึงตองใชระบบสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมีประสทิธิภาพสูงในระดับประเทศ 

สถาปตยกรรมของระบบเครือขาย (Network Architecture) หรือโทโปโลยี 

(Topology) หมายถึง ลักษณะของการเช่ือมโยงการสื่อสารเขากับอุปกรณตาง ๆ เขา

ดวยกัน แตละแบบมีความเหมาะสมในการใชงานแตกตางกัน 4 แบบ คือ 

1. การเช่ือมตอแบบดาว (Star Topology) 

2. การเช่ือมตอแบบบัส (Bus Topology) 

3. การเช่ือมตอแบบวงแหวน (Ring Topology) 

4. การเช่ือมตอแบบผสม (Hybrid Topology) 
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 การเชื่อมโยงมลีกัษณะคลายรูปดาว จะมีสถานกีลางหรอืฮับ (Hub) เปนจุดเชื่อมตอกัน

ระหวางทุกโหนด (Node)  

 โหนดหมายถึงอุปกรณแบบใดก็ไดที่เชื่อมตอกับระบบเครอืขาย 

 สถานีกลางมหีนาท่ีเปนศูนยควบคมุเสนทางการสื่อสาร และคอยจัดสงขอมลูใหกับโหนด
ปลายทาง 

 โหนดจะสงขอมูลเขาสูเครือขายในเวลาเดียวกันไมได เพ่ือปองกันการชนกันของสัญญาณ

ขอมลู  

 เปนท่ีนิยมใชกันในปจจบุัน 

ขอด ี

1. การติดตั้งเครือขายและการดแูลรักษาทําไดงาย การเพ่ิมหรอืการลดอุปกรณใน

เครือขายไมมีผลกระทบตออุปกรณอ่ืนในระบบ 

2. หากมโีหนดใดเกิดความเสียหาย สามารถตรวจสอบไดงาย โดยดูจากฮับ 

3. หากเกิดการเสียหายของสายสื่อใดในระบบจะไมกระทบตอการทํางานของระบบ 

โดยรวมเนื่องจากใชอุปกรณ 1 ตัวตอสายสงขอมูล 1 เสน  

4. งายในการใหบริการเพราะโทโปโลยแีบบดาวมีศูนยกลางทําหนาที่ควบคุมการทํางาน 

ขอเสยี 

1. ถาสถานีกลาง (Hub) เกิดเสียข้ึนมาจะทําใหทั้งระบบทํางานไมได 

2. ตองใชสายสงขอมูลจาํนวนมากกวาโทโปโลยีแบบบสั และแบบวงแหวน 

 

 เช่ือมตอสายแบบเสนตรง ติดต้ังไดงาย  

 กรณทีี่สายเสนใดเสนหนึ่งหลุดไป จะทําใหระบบเครือขายหยุดการทํางานทันท ี

 เม่ือโหนดตองการสงขอมลูจะตองทาํการตรวจสอบบัสวาวางหรือไม หากไมวางจะไม

สามารถสงขอมูลไดเพราะมีสายหลักเพียงสายเดียว เม่ือขอมูลวิ่งผานบัสแตละโหนด

ตาง ๆ จะคอยตรวจสอบขอมูลวาตรงกับเลขที่ปลายทางของตนหรือไม หากตรงกจ็ะ

รับขอมูลไว  หากขอมูลที่ผานโหนดมีเลขที่ปลายทางไมตรงกับโหนดของตนก็จะ

ปลอยใหขอมูลวิ่งผานไป 

ขอดี 

1. ใชสายเคเบิลนอย 

2. การขยายระบบสามารถทําไดงาย  

3. เสยีคาใชจายนอย 

ขอเสยี 

1. เกดิขอผิดพลาดไดงาย เน่ืองจากการตอสายสญัญาณของเครือ่งคอมพิวเตอรทุกเครื่องบน

ระบบใชสายสัญญาณเพียงเสนเดียว หากมีการขาดท่ีตําแหนงใดตาํแหนงหน่ึง จะทําใหระบบ

ไมสามารถใชงานได 

2. การคนหาโหนดท่ีเสียหรือมปีญหาทําไดยากเน่ืองจากขณะใดขณะหน่ึงจะมคีอมพิวเตอรเพียง

เครื่องเดียวเทานั้นท่ีสามารถสงขอความออกมาบนสายสัญญาณได   

3. ถามีโหนดจํานวนมาก อาจทําใหเกิดการคับคั่งของระบบเปนผลทําใหระบบทํางานชาลงได 
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 เวิรกสเตชัน และเซิรฟเวอร จะถูกเช่ือมตอกันเปนวงกลม 

 ทํางานโดยสงขอมูลผานกันเปนวงรอบผานทุกเวิรกสเตชัน เพ่ือใหเวิรกสเตชนัทีเ่ปน

เจาของขอมูลไดรับขอมูลไปใชงาน 

 การสงขอมูลจะเปนไปทิศทางเดียว โดยขอมูลท่ีสงอยูในรูปแพ็คเกต  ประกอบดวย

ตัวขอมูล และสวนควบคุมท่ีมตีําแหนงของสถานปีลายทาง 

 รีพีตเตอรจะเปนตัวตรวจสอบตําแหนงแพ็คเกตของขอมูล ถาใชขอมูลของตัวเองก็จะ

นําแพ็คเกตน้ันมาใชงาน หากไมใชก็ปลอยแพ็คเกตนั้นใหรีพีตเตอรตัวอ่ืนในเครือขาย

ตอไป 

ขอดี 

1. การสงขอมูลสามารถสงไปยังผูรับหลาย ๆ โหนดพรอมกันได โดยกําหนดตาํแหนง

ปลายทางเหลาน้ันลง ในสวนหัวของแพ็กเกตขอมูล รีพีตเตอรของแตละโหนดจะ

ตรวจสอบเองวามีขอมูลสงมาใหท่ีโหนดตนเองหรือไม 

2. การสงขอมูลเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงไมมกีารชนกันของสัญญาณขอมูล 

3. เช่ือมตอไดดวยระยะไกลข้ึน 

ขอเสยี 

1. ถาเวิรกสเตชันใดเกิดขัดของท้ังระบบจะหยุดการทํางานไปดวย 

 

จะผสานรปูแบบของสตาร แบบบัส และแบบวงแหวนเขาดวยกัน เปนการลดจุดออน

และเพ่ิมจุดเดนใหกับระบบ มักใชกับระบบ Wide Area Network (WAN) และ 

Enterprise-Wide Network 

1. ระบบอินทราเนต็ (Intranet) เปนระบบเครอืขายคอมพิวเตอรที่ใชส่ือสารภายในองคก โดย

อาศัยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต (Internet) เปนพ้ืนฐาน 

2. ระบบเอ็กซทราเน็ต (Extranet) เปนการเชื่อมโยงระหวางองคกรท่ีมอิีนทราเน็ตเขาดวยกัน 
องคกรท่ีเชื่อมกันอยูจะสามารถแบงขอมูลภายในไดตลอดเวลาระหวางเครอืขายอินทราเน็ต

ของตนกับองคกรอื่น ๆ  หรือผูใชบริการไดอยางปลอดภัย 

3. ระบบอินเทอรเนต็ (Internet) เปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรหลาย ๆ  เครือขาย ท่ีมีการ

เชื่อมโยงเขาดวยกนั โดยท่ีคอมพิวเตอรทุกเครื่องจะสามารถเชื่อมโยงถงึกันไดทั่วโลก 
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1. คอมพิวเตอรเสียหาย สาเหตุหลักที่ทาํใหขอมูลสูญหายสวนใหญเกิดจากอปุกรณ

ฮารดแวร ในการเก็บขอมูล 

2. ไมไดรับการอบรมการใชงาน ผูใชอาจไมทราบถึงระบบการใชงานของเครื่อง

คอมพิวเตอรบนระบบเครือขายกอนมกีารใชงานจริง เมื่อใชจงึปฏิบัติไมถูกตอง จงึเกิด

ความเสียหายกับขอมูลได 

3. อุบัติเหตุ เมื่อเครื่องมีปญหา ผูใชมักจะลบบางไฟลทิ้ง ทั้งที่ต้ังใจและไมต้ังใจทําให

ขอมูลนั้นเกิดสูญหายไป 

4. ไฟไหม 

5. ภยัธรรมชาติ 

 

1. การมีระบบกําแพงไฟ หรือไฟรวอลล (Firewall) ไฟรวอลลเปนซอฟตแวรหรือ 

ฮารดแวรพเิศษที่ถูกออกแบบมาสําหรบัทําหนาที่ปองกันโปรแกรมแฮคเกอร (Hacker) 

หรือไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมทําลายขอมูลแบบตาง ๆ จากระบบที่อ่ืนทําการบุกรุก

เขามาในระบบเครือขายของเรา 

2. รหัสผาน (Password) คือ ระบบท่ีผูใชตองปอนบญัชีสมาชกิของผูใชและรหัสผานเส

กอน ซ่ึงเปนตัวกําหนดวาผูใชคนนั้นมีสิทธิ์ในการเขาถึงหรือใชขอมูลในระบบไดแคไหน 

แตระบบปองกันโดยใชบัญชีสมาชิกและรหัสผานนั้นอาจจะหละหลวมได เพราะผูใชที่

เปนผูไมไดรับอนุญาตสามารถใชเทคนิคการเดารหัสผานได ผูต้ังรหัสผานควรเก็บขอมูล

รหัสผานไวเปนความลับและต้ังรหัสใหยากแกการเดาได 

3. การสํารองขอมูลในเครือขาย (Back up) คือการเก็บขอมลูไวในอุปกรณอ่ืน ๆ ที่

นอกเหนือจากเซิรฟเวอรของเครือขายนั้น ๆ 

 

1. จดหมายอิเล็กทรอนกิส (E-mail : Electronic mail) เปนการใชโปรแกรมสงขอความในรูปแบบของ
จดหมายอิเล็กทรอนกิสไปยังบคุคลอ่ืน โดยบคุคลท่ีทําการสือ่สารจะตองมีชือ่และท่ีอยูในรูป e-mail 
address 

2. ไปรษณียเสียง (Voice mail) เปนการใชโปรแกรมสงขอความในรูปแบบของเสียงผานอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสหรือเครื่องคอมพิวเตอร 

3. โทรสาร (Fax) เปนการสงขอความท่ีเปนหนากระดาษ จากเคร่ืองสงไปยงัเคร่ืองรับโทรสาร สามารถใช
เคร่ืองคอมพิวเตอรในการสงขอมูลได 

4. Video conferencing เปนการสื่อสารขอมูลโดยการสงภาพ เสียง วีดีโอ จากฝายหนึง่ไปสูอกีฝายหนึง่ 
จะตองมีอุปกรณสําหรับการบนัทึกภาพและเสียง 

5. Global Positioning Systems (GPSs) เปนระบบท่ีใชวิเคราะหและระบตุาํแหนงของคน สัตว หรือ
สิ่งของท่ีเปนเปาหมายของระบบโดยใชดาวเทียม ปจจุบนัมีการนาํไปใชในระบบการเดนิเรือ เครื่องบิน 
และเร่ิมพัฒนามาใชเพื่อระบตุาํแหนงของรถยนตดวย 

6. Electronic Data Interchange (EDI) เปนระบบแลกเปลี่ยนขอมูลเชิงอิเล็กทรอนกิสระหวางองคกร 
โดยใชแบบฟอรมของเอกสารอิเลก็ทรอนกิสท่ีมรูีปแบบมาตรฐาน ทําใหการไหลเวียนของเอกสาร
ระหวางผูผลิตสนิคาและลกูคาเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว เปนการลดความซํ้าซอนและความ
ผิดพลาดในการบนัทึกขอมลู 

 

 การสื่อสารขอมูลเปนการแลกเปลี่ยนขอมลูระหวางตนทางและปลายทาง โดยอาศัยสื่อกลาง
ในการนําสงขอมูลจากตนทางไปยงัปลายทางประกอบดวย ผูสงขอมูล ผูรับขอมูล โพรโท
คอล  ซอฟตแวร ขาวสาร และส่ือกลาง  

 สื่อกลาง ไดแก สายนําสัญญาณประเภทตาง ๆ  เชน  สายคูบิดเกลียว  สายโคแอกเชียล  
สายใยแกวนําแสง  หรือส่ือกลางประเภทไรสาย ไดแก  คล่ืนไมโครเวฟ  การสงสัญญาณ
ดาวเทยีม  

 อปุกรณเครือขาย เชน ฮับ สวิตช เราเตอร เกตเวย ทําหนาท่ีรับสงขอมูลภายในระบบ
เครือขาย 

 ระบบเครอืขายแบงไดหลายประเภท เชน ระบบเครือขายระยะใกล ระบบเครอืขายเมือง 
ระบบเครอืขายระยะไกล  

 สถาปตยกรรมในการเชือ่มตอเครอืขายไดแก การเชื่อมตอแบบดาว แบบวงแหวน แบบบัส 
และแบบผสม 

 ปจจุบันรูปแบบของการเชือ่มตอมีหลายชนิด แตท่ีนยิมใชกันอยูในปจจุบัน ไดแก 
Ethernet, Token Ring, FDDI ซ่ึงเปนวิธีการเชือ่มตอระบบเครอืขายทําใหมีการรบัสง
ขอมูลรวดเร็วขึ้น 

 ปะโยชนของระบบเครือขาย ไดแก การใชทรัพยากรรวมกนั การใชขอมูลรวมกนัได การ
ติดตอระหวางผูใชแตละคนมคีวามสะดวกสบายขึ้น 
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1. การสื่อสารขอมูลหมายถึงอะไร 

2. การนําระบบเครือขายเขามาใชในหนวยงานกอใหเกดิประโยชนอะไรไดบาง จง

ยกตัวอยาง 

3. การเช่ือมตอสถาปตยกรรมแบบดาวมีขอดีและขอเสยีอยางไร 

4. จงอธิบายความหมายของ ไคลเอนต เทอรมินัลและเวริกสเตชัน ตามความเขาใจ

ของนักศึกษา 

5. การสื่อสารขอมูลบนเครือขายคอมพิวเตอรนํามาใชประโยชนอะไรไดบาง 

6. การใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอรมีวิธกีารรักษาหรอืปองกันขอมูลอยางไร 

 


