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การจัดการเลขที่อยูของอุปกรณเครือขาย การบริการในระดับช้ัน การบริหารจัดการเครือขาย ระบบ
ความปลอดภัย การประเมินประสิทธิภาพของเครือขาย ฝกปฏิบัติการติดต้ังเครือขายอินเทอรเน็ต 
 
วัตถุประสงคท่ัวไป 
 

1. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงพื้นฐานแนวคิดการสื่อสารขอมูลเบื้องตน 
2. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงพื้นหลักการของระบบเครือขาย และชนิดของเครือขาย 
3. เพื่อใหนักศึกษาอธิบายการทํางานแบบจําลองมาตรฐานของระบบเปด 
4. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ ในหลักการทํางานของ โพรโทคอล เครือขาย

อินเทอรเน็ต และทีซีพีไอพี 
5. เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ ในการกําหนดและจัดการเลขที่อยูของอุปกรณ

เครือขาย 
6. เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูพื้นฐานของระบบเครือขาย ชนิดของเครือขาย ไป

ประยุกตกับงานในอนาคตได  
7. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะพื้นฐานการบริหารจัดการระบบเครือขาย และเลือกใช

เครือขายไดอยางเหมาะสม 
   
 
 
 
 



(ฒ) 
 

  

เน้ือหา 
สัปดาหท่ี เน้ือหา เวลา (ชั่วโมง) 

1 แนะนํารายวิชา 
ชี้แจง ในการจัดเตรียมอุปกรณ ไดแก สาย UTP, หัว RJ45 และ
บรรยายการใชงาน โปรแกรม Cisco Packet Tracer ข้ันพื้นฐาน 

4 

2 บทท่ี 1 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการสื่อสารขอมูล 
1.1) ความหมายของการสื่อสารขอมูล 
1.2) คุณสมบัติข้ันพื้นฐานของการสื่อสารขอมลู 
1.3) องคประกอบข้ันพื้นฐานของการสือ่สารขอมลู 
1.4) ประโยชนของการสื่อสารขอมลูและเครอืขายคอมพิวเตอร 
1.5) แนวโนมของการสื่อสารโทรคมนาคม 
1.6) เกณฑวัดประสิทธิภาพของเครือขาย 
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3 บทท่ี 2 การสงผานขอมูล 
2.1) พื้นฐานขอมูลและสญัญาณ 
2.2) ชนิดของสัญญาณ 
2.3) การโอนถายขอมลูและรูปแบบการสงสัญญาณขอมลู 
2.4) การแปลงสัญญาณขอมลูระหวางแบบอนุกรมและแบบ  
ขนาน 
2.5) การสงสญัญาณขอมลู 
2.6) การแปลงขอมลูอนาล็อก / ดิจิตอลใหเปนสัญญาณ 
2.7) หนวยวัดความเร็วในการสงขอมลูและการปองกันสญัญาณ 
รบกวน 
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4 บทท่ี 3 รูปแบบการเชื่อมตอและสวนประกอบของเครือขาย 
3.1) รูปแบบการเช่ือมตอเครือขาย 
3.2) สถาปตยกรรมเครือขายแบบเพียรทเูพียร และไคลเอนต/
เซิรฟเวอร 
3.3) ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอรภายในเครือขาย และ
รูปแบบการประมวลผลขอมลูในเครือขาย 
3.4) ประเภทของเครือขาย 

4 



(ณ) 
 

  

 
สัปดาหท่ี เน้ือหา เวลา (ชั่วโมง) 

 3.5) การเช่ือมตอคอมพิวเตอรสําหรบัสื่อสารขอมลู 
3.6) อุปกรณที่ใชในการสื่อสารขอมลูคอมพิวเตอร 

 

5-6 บทท่ี 4 ตัวกลางในการสงขอมูล 
4.1) ปจจัยที่มสีวนเกี่ยวของกบัความเร็วบนตัวกลางที่ใชสง
ขอมูล 
4.2) รูปแบบการสงสัญญาบนสื่อกลาง 
4.3) ตัวกลางการสื่อสาร 
4.4) หลักเกณฑการพจิารณาเลือกสื่อนําขอมลู 
4.5) แบบฝกปฏิบัติการเขาหัว RJ45 
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7-8 บทท่ี 5 แบบจําลอง Open Systems Interconnection Model 
(OSI) 

5.1) องคกร ISO 
5.2) หลักการ แนวความคิดในการแบงช้ันการสื่อสาร 
5.3) สถาปตยกรรมช้ันสื่อสาร 
5.4) เพียรทเูพียรโปรเซส 
5.5) การจัดองคประกอบในช้ันการสื่อสาร 
5.6) รายละเอียดและหนาที่ของแตละลําดับช้ันบนแบบจําลอง 
OSI 
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9 สอบกลางภาค 
10 บทท่ี 6 การมัลติเพล็กซ การตรวจจับขอผิดพลาด 

6.1) การมลัติเพล็กซ 
6.2) สัญญาณรบกวน 
6.3) การปองกันสัญญาณรบกวน 
6.4) การควบคุมการไหลของขอมลู  
6.5) การควบคุมขอผิดพลาด  

4 

 
 



(ด) 
 

  

สัปดาหท่ี เน้ือหา เวลา (ชั่วโมง) 
11 บทท่ี 7 เครือขายอินเทอรเน็ต 

7.1) อินเทอรเน็ตในประเทศไทย 
7.2) การประยุกตใชอินเทอรเน็ต 
7.3) การแทนช่ือที่อยูอินเทอรเน็ต 
7.4) อินเทอรเน็ตและการบรกิารตางๆ 
7.5) อินทราเน็ต และเอก็ซทราเน็ต 

4 

12-13 บทท่ี 8 ทีซีพีไอพี 
8.1) TCP/IP  
8.2) การกําหนดตําแหนงทีอ่ยู 
8.3) คลาส 
8.4) โปรโตคอลทีร่องรับการทํางาน TCP/IP 
8.5) องคกรทีท่ําหนาที่กําหนดกลุมหมายเลข 
8.6) ซับเน็ตมาสก 
8.7) เครื่องมือที่ใชใน TCP/IP 
8.8) มาตรฐาน IPv6 
8.9) การกําหนดตําแหนงที่อยูใน IPv6 
8.10) การแทนคาไอพีแอดเดรสดวยเลขฐานสิบหก 
8.11) แบบฝกปฏิบัติการ Set IP พื้นฐาน 
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14 บทท่ี 9 เครือขายไรสาย 
9.1) อุปกรณฮารดแวรของเครือขายไรสาย 
9.2) ซอฟตแวรเครือขายไรสาย 
9.3) วิธีเช่ือมตอเครือขายไรสาย 
9.4) มาตรฐานเครือขายไรสาย 
9.5) ขอบเขตรัศม ีความเร็วของเครือขายไรสาย 
9.6) ระบบความปลอดภัยบนเครอืขายไรสาย 

4 

 
 



(ต) 
 

  

สัปดาหท่ี เน้ือหา เวลา (ชั่วโมง) 
15 บทท่ี 10 การรักษาความปลอดภัยในเครือขาย 

10.1) มาตรการความปลอดภัยข้ันพื้นฐาน 
10.2) การรักษาความปลอดภัยเครือขาย 
10.3) องคประกอบของความปลอดภัยของขอมลู 
10.4) ภัยคุกคาม 
10.5) เครื่องมือสําหรบัการรักษาความปลอดภัย 

4 

16 สอบปฏิบัติการเขาหัวRJ 45 และการ Set IP พื้นฐาน  
โดยใชโปรแกรม Cisco Packet Tracer  

 
วิธีการสอน และกิจกรรม 
 
วิธีการสอนและกิจกรรมในรายวิชาไดแบงออกเปน 2 ภาค คือ 

1. ภาคทฤษฎี เปนการบรรยาย ซักถาม โดยใชเน้ือหาในเอกสารประกอบการสอน วิชา 
เครือขายคอมพิวเตอร  และยกตัวอย างกรณีศึกษาที่ เกี่ยวของโดยใชภาพน่ิง (slide) , เครื่อง
คอมพิวเตอรประกอบการสอน และไดมอบหมายใหทําแบบฝกหัดทบทวน 
 2. ภาคปฏิบัติ ใหผูเรียนฝกทักษะในการเขาหัว RJ45 และการ Set IP พื้นฐาน โดยในการ 
Set IP ไดใชโปรแกรม Cisco Packet Tracer เพื่อใหผูเรียนทุกคนไดลงมือปฏิบัติ   
 
สื่อการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารประกอบการสอน วิชา เครือขายคอมพิวเตอร 
2. ภาพเลื่อน (slide) 
3. แบบฝกหัดทบทวน และงานฝกปฏิบัติ   
4. สาย UTP และหัว RJ45 
5. โปรแกรม Cisco Packet Tracer 

 
 
 
 
 



(ถ) 
 

  

การวัดและการประเมินผล 
 

1. ระหวางภาคเรียน       รอยละ 70 
- จิตพิสัย (การเขาเรียน, ต้ังใจเรียน และแตงกายเรียบรอย) รอยละ 10 
- แบบฝกหัดทบทวน และงานฝกปฏิบัติ   รอยละ 15 
- สอบเก็บคะแนนระหวางภาค    รอยละ 15 
- สอบปฏิบัติการเขาหัว RJ 45    รอยละ 10 
- สอบปฏิบัติการ Set IP พื้นฐาน  
โดยใชโปรแกรม Cisco Packet Tracer   รอยละ 20 

2. สอบปลายภาคเรียน       รอยละ 30 
 
การประเมินผล 
 

คะแนน ระดับคะแนน หมายถึง คาระดับคะแนน 
80-100 A ดีเย่ียม 4.0 
75-79 B+ ดีมาก 3.5 
70-74 B ดี 3.0 
65-69 C+ ดีพอใช 2.5 
60-64 C พอใช 2.0 
55-59 D+ ออน 1.5 
50-54 D ออนมาก 1.0 
0-49 F ตก 0.0 

 
 



 

 

แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 1 

เนื้อหาประจาํบท  
1.1) ความหมายของการสื่อสารขอมูล 
1.2) คุณสมบัติข้ันพื้นฐานของการสื่อสารขอมลู 
1.3) องคประกอบข้ันพื้นฐานของการสือ่สารขอมลู 
1.4) ประโยชนของการสื่อสารขอมลูและเครอืขายคอมพิวเตอร 
1.5) แนวโนมของการสื่อสารโทรคมนาคม 
1.6) เกณฑวัดประสิทธิภาพของเครือขาย 
 

วัตถุประสงค เชิงพฤติกรรม 
1) ผูเรียนสามารถอธิบายความหมายของการสือ่สารขอมลูได 
2) ผูเรียนสามารถอธิบายความหมายของคุณสมบัติข้ันพื้นฐานของการสื่อสารขอมูลได 
3) ผูเรียนสามารถอธิบายความหมายและองคประกอบของระบบสื่อสารขอมูลได 
4) ผูเรียนสามารถอธิบายประโยชนที่ไดรับจากการสื่อสารขอมลูและเครือขายคอมพิวเตอรได 
5) ผูเรียนสามารถอธิบายถึงแนวโนมของการสื่อสารโทรคมนาคมได 
6) ผูเรียนสามารถอธิบายถึงเกณฑในการวัดประสิทธิภาพของเครือขายได 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท  
1) บรรยายประกอบภาพเลื่อน (slide) 
2) ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
3) ทําแบบฝกหัดทบทวน 

 
ส่ือการเรียนการสอน  

1) เอกสารประกอบการสอน 
2) ภาพเลื่อน (slide) 
3) แบบฝกหัดทบทวน 



 
 

การวัดผลและการประเมินผล  
1) ประเมินจากการซักถามในช้ันเรียน 
2) ประเมินจากการทําแบบฝกหัดทบทวนทายบทเรียน 
3) ประเมินจากความรวมมอืและความรับผิดชอบตอการเรียน 



 

   

บทท่ี 1 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัการสื่อสารขอมูล 

 การติดตอสื่อสารขอมูลสมัยใหมน้ี มีรากฐานมาจากความพยายามในการเช่ือมตอระหวางคอมพิวเตอร
กับคอมพิวเตอร โดยอาศัยระบบสื่อสารที่มีอยูแลวน้ันคือ “โทรศัพท” ดังน้ันการสื่อสารขอมูล จึงอยูในขอบเขต
ที่จํากัด ตอมามีการใชอุปกรณที่มีความสามารถที่ชวยเพิ่มความสามารถ ทําใหเราสามารถเช่ือมตอกับระบบได
มากข้ึน โดยเฉพาะโทรศัพทเคลื่อนที่ในปจจุบัน บางรุนไดผนวกคุณสมบัติตางๆ ที่มีฟงกช่ันการทํางานที่มิใช
เพียงแคใชงานเพื่อโทรศัพทคุยกันไดเทาน้ัน แตสามารถนําไปใชงานเช่ือมตอกับระบบเครือขายตางๆ ดวย
เทคโนโลยีเครือขายไรสาย ทําใหผูใชสามารถนําโทรศัพทเพื่อติดตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตได สามารถสงอีเมล 
และดําเนินธุรกรรมใดๆ ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ได ทําใหเกิดความตองการในการติดตอสื่อสาร โดยลักษณะของ
เครือขาย เริ่มจากจุดเล็กๆ และขยายตัวใหญข้ึน เปนทั้งระบบที่ทํางานรวมกันในหองทํางาน ในตึก ระหวางตึก 
ระหวางสถาบัน ระหวางเมือง หรือในเวลาเดียวกัน ที่เรียก “ระบบเครือขาย (Network System)” จึงทําให
ไดรับการพัฒนาใหดีข้ึนเปนลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1.1 แสดงระบบเครือขาย  

ที่มา (Larry L. Peterson and Bruce S. Davie, 2011, หนา 11) 
 

บทบาทที่สําคัญของระบบเครือขายอีกบทบาทหน่ึง คือการใหบริการขอมูล เชน ฐานขอมูลเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม ฐานขอมูลงานวิจัย ฐานขอมูลทางเศรษฐกิจ ฐานขอมูลของสินคาเครื่องอุปโภคบริโภค และใน



ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการส่ือสารขอมูล     
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มหาวิทยาลัยเอง อาจมีการใหขอมูลเกี่ยวกับหนังสือและตําราวิชาการ หากผูใชตองการขอมูลใดก็สามารถติดตอ
มายังศูนยบริการหองสมุดเพื่อขอขอมูลน้ัน การติดตอจะผานเครือขายคอมพิวเตอรทําใหการไดรับขอมูลเปนไป
อยางรวดเร็ว และประหยัดคาใชจายในการเดินทางอีกดวย 

เราจะเห็นไดวางานวิจัยดานการสื่อสารขอมูลและเครือขาย สงผลตอการเกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหมๆ อยูเสมอ เปาหมายคือการสรางความสามารถในการเปลี่ยนขอมูล ไมวาจะเปนขอความ ออดิโอ และวีดิโอ
ไดในทุกๆ แหงบนโลกใบน้ี ความตองการเขาถึงอินเทอรเน็ตเพื่อดาวนโหลด และการอัปโหลดขอมูลดวย
ความเร็วสูงที่สามารถใชงานไดทุกสถานที่ ทุกเวลา 

 
1.1 ความหมายของการส่ือสารขอมูล 
 

 การสื่อสารดวยการสนทนาพูดคุย จัดเปนกิจกรรมสวนหน่ึงในชีวิตประจําวันของมนุษยเราซึ่งหาก
พิจารณาในรายละเอียดของการพูดคุยสนทนากันน้ัน จะประกอบดวยคูสนทนาต้ังแตสองคนข้ึนไป แตละคนจะ
สามารถเปนไดทั้งผูพูด และผูฟง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน คําพูดหรือขาวสารที่พูดไป ตางฝาย
ก็ไดยิน เพราะวาตัวกลางที่นําพาเสียงพูดไปก็คืออากาศที่อยูรอบๆ ตัว น่ันเอง 

การสื่อสาร (Communication) หมายถึง การติดตอระหวางมนุษยโดยมีจุดมุงหมายเพื่อนําเสนอหรือ
แลกเปลี่ยนขาวสาร ขอมูล ความตองการ ความรูสึกนึกคิด ตลอดจนความคิดเห็นใหรับรูเรื่องราวรวมกันและ
เกิดการตอบสนองระหวางผูสงสารกับผูรับสาร โดยอาศัยสื่อกลางในการติดตอสื่อสาร 

สื่อสารขอมูล (Data Communication) หมายถึง การสงหรือแลกเปลี่ยนขอมูล และสารสนเทศ จาก
จุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง โดยผานชองทางการสื่อสาร (Communication Channel) แตขอมูลที่สงถึงกันน้ันจะ
เปนเพียงขอมูล (Data) เทาน้ันไมรวมเสียงพูด (Voice) 

โทรคมนาคม (Telecommunication)  หมายถึง การติดตอสื่อสารระหวางกันในระยะทางไกล ๆ 
โดยอาศัยชองทางการสื่อสารเหมือนกับการสื่อสารขอมูล แตสามารถสงไดทั้งขอมูล (Data) และเสียงพูด 
(Voice)  

 
จากที่ไดกลาวมาน้ัน สามารถสรุปความหมายของการสื่อสารขอมูลไดวา “การแลกเปลี่ยนขอมูล

ระหวางสองอุปกรณ ผานตัวกลางในการสื่อสาร” เชน การสื่อสารขอมูลระหวางอุปกรณคอมพิวเตอรสอง
เครื่องดวยการใชสายเคเบิลเปนตัวกลางในการสื่อสาร นอกจากน้ี การสื่อสารขอมูลยังมีทั้งการสื่อสารระยะใกล
หรือแบบโลคอล (Local) ในกรณีที่อุปกรณการสื่อสารตาง ๆ อยูในบริเวณหรือตึกอาคารเดียวกัน และการ
สื่อสารระยะไกลหรือแบบรีโมต (Remote) ซึ่งอุปกรณการสื่อสารจะอยูไกลกัน หรือตางพื้นที่  
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การสื่อสารระยะใกลหรือแบบโลคอล มีอีกช่ือที่เรียกกันคือ การสื่อสารแบบ Face to Face ในขณะที่
การสื่อสารแบบรีโมต น้ันมักจะพูดหรือคิดถึงในเรื่องของระยะทาง และสถานที่เขามาเกี่ยวของ ทําใหจําเปนตอง
พึ่งเทคโนโลยีโทรคมนาคม (Telecommunication) ตัวอยางเชน โทรศัพท และวิทยุกระจายเสียง คําวา tel 
น้ันมีรากมาจาก ภาษากรีก หมายความวา ระยะไกล สวนขอมูลที่สื่อสารกันน้ันไมวาจะอยูในรูปแบบขอความ 
เสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอ ในความเปนจริงแลวน้ันก็คือ ขอมูลที่ใชในคอมพิวเตอรที่ทําใหอยูใน
รูปแบบของเลขฐานสองน้ันเอง โดยวิธีการสื่อสารแบงออกไดสองวิธี คือ การสื่อสารบนพื้นที่เดียวกัน (Local) 
และการสื่อสารระยะไกล (Remote) ดังแสดงในภาพที่ 1.2  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.2 Communication method 
ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 3-4) 

 
 การสื่อสารระยะใกลหรือแบบโลคอล (Local) เราสามารถแสดงรูปแบบการทํางานจากอดีตจนถึง
ปจจุบันดังแสดงในตารางที่ 1.1 
ตารางที่ 1.1 เปรียบเทียบการทํางานจากอดีตและปจจุบัน การสื่อสารระยะใกลหรือแบบโลคอล 

อดีต ปจจุบัน 
การพูดคุย สื่อสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส 
การแสดงทาทางหรือกริยาอาการ  
เอกสาร   
 
 
 
 

Communication method 

Local Local 
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 การสื่อสารระยะไกลหรือแบบรีโมต (Remote) เราสามารถแสดงรูปแบบการทํางานจากอดีตจนถึง
ปจจุบันดังแสดงในตารางที่ 1.2 
ตารางที่ 1.2 เปรียบเทียบการทํางานจากอดีตและปจจุบัน การสื่อสารระยะไกลหรือแบบรีโมต 

อดีต ปจจุบัน 
การสงจดหมายโดยใชไปรษณีย การใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 
การใชโทรศัพท การใช facetime หรือวิดีโอโฟน 
การดูโทรทัศน การใชวิดีโอคอนเฟอรเร็นซ 

 
 

 
ภาพที่ 1.3 การสื่อสารขอมลู 

 ที่มา (https://krooit.wordpress.com) 
 
1.2 คุณสมบัติข้ันพ้ืนฐานของการส่ือสารขอมูล 
 
 เมื่อกระบวนการสื่อสารขอมูลเกิดข้ึน อุปกรณที่อยูในระบบทั้งหมดจะถือเปนสวนหน่ึงของระบบการ
สื่อสารขอมูลทันที ทั้งน้ีระบบจะรวมเอาสวนของฮารดแวร และซอฟตแวรเขาไวดวยกันเพื่อทําใหระบบสามารถ
สื่อสารกันได โดยคุณสมบติัข้ันพื้นฐานของการสื่อสารขอมูลจะประกอบไปดวยสามสวน ดังน้ี 
 1.2.1 การสงมอบขอมูล (Delivery Data) ทั้งน้ีระบบจะตองสามารถสงมอบขอมูลไปยังจุดหมาย
ปลายทางไดอยางถูกตอง โดยที่ขอมูลที่ถูกสงออกไปน้ันจะถูกสงไปยังอุปกรณตามจุดหมายที่ตองการ ซึ่งอาจ
เปนตัวยูสเซอรหรืออุปกรณที่ทําการเช่ือมตอกับระบบก็ได 
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 1.2.2 ความถูกตองและแนนอน (Accuracy) ระบบที่ดีน้ันจะตองสามารถสงมอบขอมูลไดถูกตองและ
แนนอน อีกทั้งยังตองสามารถตรวจสอบและสงสัญญาณเตือนไปยังผูสง – ผูรับ ใหรับทราบในกรณีที่การสง
ขอมูลน้ันอาจไมถูกตอง สูญหาย หรือไมสามารถใชงานได 
 1.2.3 ระยะเวลา (Timeliness) ระบบจําเปนตองสงมอบขอมูลในชวงเวลาที่เหมาะสม ตัวอยางเชน 
ในบางระบบน้ัน เวลาอาจไมใชตัวแปรสําคัญ หากเกิดความลาชาในการสงขอมูลระบบอาจยอมรับได โดยขอให
ขอมูลที่สง สามารถไปถึงยังปลายทางก็ถือวาเพียงพอแลว แตขณะที่บางระบบน้ันใชเวลาแบบเรียลไทม (Real-
Time Transmission) ซึ่งจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการโตตอบแบบทันที หากเกิดการหนวงเวลาจะสงผล
กระทบโดยตรงตอการใชงาน ดังน้ันสามารถสรุปไดวา ระยะเวลาที่เหมาะสม หมายถึงขอมูลที่ถูกสงไปยัง
จุดหมายปลายทางในระยะเวลาหน่ึงๆ ที่สามารถนําไปใชงานเพื่อใหเกิดประโยชน โดยปราศจากนัยสําคัญใน
เรื่องของเวลา   
  
1.3 องคประกอบข้ันพ้ืนฐานของการส่ือสารขอมูล 
 

 1.3.1 ผูสงขาวสาร หรือแหลงกําเนิดขาวสาร (Sender) หมายถึง สัญญาณตางๆ อุปกรณที่ทําหนาที่ใน
การจัดสงขอมูลขาวสาร เชน สัญญาณภาพ ขอมูล เสียง คอมพิวเตอร โทรศัพท กลองวิดีโอ เปนตน โดยขอมูล
ตางๆ ที่อยูตนทาง จะตองจัดเตรียมนําเขาสูอุปกรณสําหรับสงขอมูลในการติดตอสื่อสารสมัยกอน อาจจะใชแสง
ไฟ ควันไฟ หรือทาทางตางๆ น้ันจัดวาเปนแหลงกําเนิดขาวสาร เชนกัน 

1.3.2 ผูรับขาวสาร หรือจุดหมายปลายทางของขาวสาร (Receiver) ขอมูลที่ถูกสงจากอุปกรณสง
ขอมูลตนทาง เมื่อไปถึงปลายทางก็จะมีอุปกรณสําหรับรับขอมูลเหลาน้ัน เพื่อนําไปใชประโยชนตอไป อุปกรณ
เหลาน้ีไดแก เครื่องพิมพ คอมพิวเตอร จานไมโครเวฟ จานดาวเทียม ฯลฯ ซึ่งจะรับรูจากสิ่งที่ผูสงขาวสาร หรือ
แหลงกําเนิดขาวสารสงผานมาใหตราบใดที่การติดตอสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค  ผูรับสารหรือจุดหมาย
ปลายทางของขาวสารก็จะไดรับขาวสารน้ันๆ  ถาผูรับสารหรือจุดหมายปลายทางไมไดรับขาวสาร ก็แสดงวาการ
สื่อสารน้ันไมประสบความสําเร็จ กลาวไดวา ไมมีการสื่อสารเกิดข้ึนน่ันเอง 

1.3.3 ชองสัญญาณ (Channel) ในที่น้ีอาจจะหมายรวมถึงสื่อกลาง (Transmission media) หรือ
ตัวกลางที่ขาวสารเดินทางผาน เปรียบเสมือนถนนลําเลียงขอมูล โดยเปนตัวกลาง หรือสื่อกลางที่ทําหนาที่ นํา
ขาวสารในรูปแบบตางๆ จากผูสง หรืออุปกรณสงตนทางไปยังผูรับ หรืออุปกรณรับปลายทาง อาจจะเปนอากาศ 
สายนําสัญญาณ หรือแมกระทั่งของเหลว เชน นํ้า นํ้ามัน เปนตน โดยชองสัญญาณเปรียบเสมือนเปนสะพานที่
จะใหขาวสารขามจากฝงหน่ึงไปยังอีกฝงหน่ึง 
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1.3.4 ขาวสาร (Message) ขาวสารในที่น้ีคือขอมูล หรือสารสนเทศ เชนขอความ หรือสัญลักษณที่
อธิบายถึงสิ่งที่เกิดข้ึน หรือมีอยูจริงตามธรรมชาติ อาจอยูในรูปของ ตัวเลขและอักษร (Alphanumeric) 
รูปภาพ (Image) เสียง (Audio) ภาพที่เห็น (Video) 

1.3.4.1 ขอมูล (Data) เปนรายละเอียดของสิ่งตางๆ ซึ่งถูกสรางและจัดเก็บดวยคอมพิวเตอรมี
รูปแบบแนนอน เชน ขอมูลเกี่ยวกับบุคคล ขอมูลเกี่ยวกับสินคา เปนตน ขอมูลสามารถนับจํานวนได
และสงผานระบบสื่อสารไดเร็ว 

1.3.4.2 ขอความ (Text) อยูในรูปของเอกสารหรือตัวอักขระ ไมมีรูปแบบที่แนนอน ชัดเจน
นับจํานวนไดคอนขางยาก และมีความสามารถในการสงปานกลาง 

1.3.4.3 รูปภาพ (Image) เปนขาวสารที่อยูในรูปของภาพกราฟกแบบตางๆ ไดแก รูปภาพน่ิง
ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดีโอ ซึ่งขอมูลชนิดน้ีจะตองอาศัยสื่อสําหรับเก็บ และใชหนวยความจําเปนจํานวน
มาก 

1.3.4.4 เสียง (Voice) อยูในรูปของเสียงพูด เสียงดนตรี หรือเสียงอื่นๆ ขอมูลชนิดน้ีจะกระจัด
กระจายไมสามารถวัดขนาดที่แนนอนได การสงจะทําไดดวยความเร็วคอนขางตํ่า 
1.3.5 โปรโตคอล (Protocol) เปรียบเสมือนภาษาที่ใชเปนภาษากลาง เพื่อใหฝายสงขอมูลและฝายรับ

ขอมูลสามารถสื่อสารกันไดอยางเขาใจ อีกนัยหน่ึง โปรโตคอล คือ กฎระเบียบ หรือวิธีการใชเปนขอกําหนด
สําหรับการสื่อสาร เพื่อใหการสื่อสารระหวางอุปกรณน้ันมีความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถสื่อสาร
กันได หากไมมีโปรโตคอลแลว อุปกรณทั้งสองอาจจะติดตอกันไดแตไมสามารถสื่อสารกันได เชนเดียวกันกับมี
บุคคลสองคนที่ตองการพบปะกัน และเมื่อไดพบกันแลวแตกลับสนทนากันไมรูเรื่อง เน่ืองจากคนหน่ึงพูด
ภาษาไทย และอีกคนหน่ึงพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งทั้งสองไดมีการติดตอกันแลว แตไมสามารถสื่อสารระหวางกันได
อยางเขาใจ ซึ่งทางคอมพิวเตอรน้ันมีทางเลือกหลายชนิดใหเราสามารถเลือกใช เชน TCP/IP, X.25, SDLC เปน
ตน 

1.3.6 ซอฟตแวร (Software) การสงขอมูลผานคอมพิวเตอร จําเปนตองมีโปรแกรมสําหรับดําเนินการ 
และควบคุมการสงขอมูล เพื่อใหไดขอมูลตามที่กําหนดไว ไดแก Novell’s netware, UNIX, Windows NT 
ฯลฯ 

1.3.7 สัญญาณรบกวน (Noise) เปนสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติ มักจะลดทอนหรือรบกวนระบบ อาจจะ
เกิดข้ึนไดทั้งทางดานผูสงขาวสาร ผูรับขาวสาร และชองสัญญาณ แตในการศึกษาข้ันพื้นฐานมักจะสมมติให
ทางดานผูสงขาวสารและผูรับขาวสารไมมีความผิดพลาด ตําแหนงที่ใชวิเคราะหมักจะเปนที่ตัวกลางหรือ
ชองสัญญาณ เมื่อไรที่รวมสัญญาณรบกวนดานผูสงขาวสารและดานผูรับขาวสาร ในทางปฏิบัติมักจะใชวงจร
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กรอง (filter) กรองสัญญาณแตตนทาง เพื่อใหการสื่อสารมีคุณภาพดีย่ิงข้ึนแลวคอยดําเนินการ โดยสามารถ
แบงประเภทของตัวกรองสัญญาณออกเปนสามประเภท คือ 

1.3.7.1 ตัวกรองสัญญาณยานความถ่ีตํ่า (Low - pass Filter) การกําหนดใหเฉพาะยาน
ความถ่ีตํ่าสามารถผานได 

1.3.7.2 ตัวกรองสัญญาณยานความถ่ีสูง (High - pass Filter) การกําหนดใหเฉพาะยาน
ความถ่ีสูงสามารถผานได 

1.3.7.3 ตัวกรองสัญญาณเฉพาะยานความถ่ี (Band - pass Filter) การกําหนดใหเฉพาะยาน
ความถ่ีที่กําหนดไวสามารถผานได 
1.3.8 การเขารหัส (Encoding) เปนการชวยใหผูสงขาวสาร และผูรับขาวสารมีความเขาใจตรงกันใน

การสื่อความหมาย มีความจําเปนตองแปลงความหมาย การเขารหัส จึงหมายถึงการแปลงขาวสารใหอยูในรูป
พลังงานที่พรอมจะสงไปในสื่อกลาง ทางผูสงตองมีความเขาใจตรงกันระหวางผูสงและผูรับ หรือมีรหัสเดียวกัน 
การสื่อสารจึงเกิดข้ึนได 

1.3.9 การถอดรหัส (Decoding) หมายถึง การที่ผูรับขาวสารแปลงพลังงาน หรือขอมูลที่ไดรับจาก
สื่อกลางใหกลับไปอยูในรูปขาวสารที่สงมาจากผูสงขาวสาร โดยมีความเขาใจหรือรหัสที่ตรงกัน 

 

 
ภาพที่ 1.4 องคประกอบข้ันพื้นฐานของการสื่อสารขอมลู 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 4) 
 

 



ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการส่ือสารขอมูล     

 

 

10

1.4 ประโยชนของการส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 
 

 1.4.1 สาเหตุสําคัญที่ตองสรางการสื่อสารขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร น้ันคือ เพื่อใหสามารถ
เขาถึง และใชงานทรัพยากรรวมกัน โดยทรัพยากรในที่น้ี หมายถึง อุปกรณตางๆ ที่เช่ือมตอกับคอมพิวเตอร เชน 
ฮารดดิสก เครื่องพิมพ ที่แตละคนสามารถเรียกใชงานไดทันที โดยสามารถพิจารณาประโยชนของการสื่อสาร
ขอมูล ไดดังน้ี 
  1.4.1.1.การจัดเก็บขอมูลไดงายและสื่อสารไดรวดเร็ว การจัดเก็บขอมูลซึ่งอยูในรูปของสัญญาณ
อิเล็กทรอนิกส สามารถจัดเก็บไวในแผนบันทึกที่มีความหนาแนนสูง แผนบันทึกแผนหน่ึงสามารถบันทึกขอมูล
ไดมากกวา 1 ลานตัวอักษร สําหรับการสื่อสารขอมูลน้ัน ถาขอมูลผานสายโทรศัพทไดดวยอัตรา 120 ตัวอักษร
ตอวินาทีแลว จะสามารถสงขอมูล 200 หนาไดในเวลา 40 นาที โดยที่ไมตองเสียเวลาน่ังปอนขอมูลเหลาน้ันซ้ํา
ใหมอีก 
  1.4.1.2 ความถูกตองของขอมูล โดยปกติหากมีการสงขอมูลดวยสัญญาณอิเล็กทรอนิกส จากจุด
หน่ึงไปยังจุดอื่นดวยระบบดิจิตอล วิธีการรับสงน้ันจะมีการตรวจสอบสภาพของขอมูล หากขอมูลผิดพลาด 
ระบบจะมีการรับรูและพยายามหาวิธีแกไข ใหขอมูลที่ไดรับมีความถูกตอง โดยอาจใหทําการสงใหม หรือกรณีที่
ผิดพลาดไมมากนัก ฝายผูรับอาจใชโปรแกรมของตนแกไขขอมูลใหถูกตองได 
  1.4.1.3 ความเร็วในการทํางาน โดยปกติสัญญาณทางไฟฟา จะสามารถเดินทางดวยความเร็ว
เทากับแสง ทําใหการใชคอมพิวเตอรสงขอมูล จากซีกโลกหน่ึงไปยังอีกซีกโลกหน่ึง หรือคนหาขอมูลจาก
ฐานขอมูลที่มีขนาดใหญ สามารถทําไดอยางรวดเร็ว ความรวดเร็วของระบบทําใหผูใชสะดวกสบายย่ิงข้ึน เชน 
ในปจจุบันบริษัทสายการบินทุกแหง สามารถทราบขอมูลของทุกเที่ยวบิน ไดอยางรวดเร็ว ทําใหการจองที่น่ัง
สามารถทําไดทันที 
  1.4.1.4 การประหยัดตนทุน การเช่ือมตอคอมพิวเตอรเขาหากัน เปนเครือขายเพื่อสงหรือสําเนา
ขอมูล ทําใหราคาตนทุนของการใชขอมูลประหยัดข้ึน เมื่อเทียบกับการจัดสงแบบเดิมหรือดวยวิธีอื่นก็ตาม ทําให
เราสามารถสงขอมูลใหกันและกันผานทางสายโทรศัพทได 
 

1.4.2 เครือขายคอมพิวเตอร คือการนํากลุมของคอมพิวเตอร และอุปกรณตางๆ มาเช่ือมตอกันเปน
เครือขาย โดยจะมีตัวกลางในการสื่อสาร ซึ่งอาจเปนสายเคเบิล หรือสื่อไรสายที่ทําใหคอมพิวเตอร และอุปกรณ
บนเครือขายสามารถสื่อสาร เพื่อรับ-สงขอมูลระหวางกันได โดยสามารถพิจารณาประโยชนของเครือขาย
คอมพิวเตอร ไดดังน้ี 
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  1.4.2.1 เครือขายคอมพิวเตอรทําใหสามารถใชทรัพยากรรวมกันได (Sharing of peripheral 
devices) เครือขายคอมพิวเตอรทําใหผูใชสามารถใชอุปกรณรอบขางที่ตอพวงกับระบบคอมพิวเตอรรวมกันได
อยางมีประสิทธิภาพ เชนเครื่องพิมพ ดิสกไดรฟ ซีดีรอม โมเด็ม เปนตน 
  1.4.2.2 เครือขายคอมพิวเตอรสามารถชวยลดตนทุนดานงบประมาณรายจายลง (Sharing of 
Program and Data) เชน ทําใหผูใชสามารถใชโปรแกรมและขอมูลรวมกันไดโดยจดัเก็บโปรแกรมไวแหลงเก็บ
ขอมูลที่เปนศูนยกลาง เชน ที่ฮารดดิสกของเครื่อง File Server ผูใชสามารถใชโปรแกรมรวมกัน 
  1.4.2.3 เครือขายคอมพิวเตอรกอใหเกิดความสะดวกในการสื่อสาร (Telecommunication) ใช
เอกสารอิเล็กทรอนิกสแทนกระดาษหรือภาพถาย ซึ่งไฟลเหลาน้ีสามารถสงผานเครือขายไปยังปลายทางไดอยาง
รวดเร็ว 
  1.4.2.4 ความสามารถในการใชในงานดานธุรกิจ ( ฺBusiness Applicability) องคกรธุรกิจ มีการ
เช่ือมโยงเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อประโยชนทางธุรกิจ เชน เครือขายของธุรกิจธนาคาร ธุรกิจการบิน ธุรกิจ
ประกันภัย ธุรกิจการทองเที่ยว ธุรกิจหลักทรัพย สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางรวดเร็ว 
 
1.5 แนวโนมของการส่ือสารโทรคมนาคม  
 

 เน่ืองจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ทําใหมนุษยในปจจุบันสามารถติดตอสื่อสารถึง
กันไดแมวาจะอยูหางไกลกัน จึงกอใหเกิดการประยุกตใชเทคโนโลยีน้ีเขากับธุรกิจ เพื่อสรางทางเลือกการ
ตัดสินใจ และอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจมากย่ิงข้ึน ดังน้ันจึงควรทราบแนวโนมที่เกิดข้ึนกับการ
สื่อสารโทรคมนาคม โดยแบงออกเปนสามดาน ไดแก แนวโนมดานอุตสาหกรรมการสื่อสาร, แนวโนมดาน
เทคโนโลยีการสื่อสาร และแนวโนมดานแอปพลิเคช่ันธุรกิจ 
 1.5.1 แนวโนมดานอุตสาหกรรมการสื่อสาร (Industry Trends)  

จากอดีตถึงปจจุบัน ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมในหลายๆ ประเทศ 
โดยไดเปลี่ยนจากการควบคุมดูแลของรัฐเพียงดานเดียว มาเปนการแขงขันการใหบริการระหวางบริษัทผู
ใหบริการหลายๆ รายซึ่งผูใหบริการเหลาน้ี ไดเตรียมทางเลือกไวเพื่อใหองคกร บริษัทเอกชน และผูบริโภคทั่วไป
ได สามารถเลือกใชบริการทางการสื่อสาร ต้ังแตโทรศัพทภายในประเทศไปจนถึง การสื่อสารผานดาวเทียม 
เคเบิลทีวี โทรศัพทเคลื่อนที่ และการใชอินเทอรเน็ต จากการเติบโตอยางรวดเร็วของอินเทอรเน็ตและ WWW 
(World Wide Web) ไดกอใหเกิดผลิตภัณฑ บริการ และผูใหบริการทางดานการสื่อสารโทรคมนาคมมากมาย 
เพื่อสนองตอบตอการเติบโตดังกลาว บริษัทเอกชน หรือองคกรตางๆ จึงไดเพิ่มปริมาณการใชงานอินเทอรเน็ต 
และเว็บไซตเพื่อการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce).และการทํางานรวมกัน (Collaboration) มากข้ึน 
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ดังน้ันการพบปะสนทนา เพื่อนําเสนอบริการ และฮารดแวรคอมพิวเตอร แกบริษัทที่ตองการใชการสื่อสาร
โทรคมนาคมน้ีจึงเพิ่มข้ึนตามไปดวย 

1.5.2 แนวโนมดานเทคโนโลยีการสื่อสาร (Technology Trends)  
เน่ืองจากการเกิดข้ึนของเทคโนโลยีเครือขายอินเทอรเน็ต สงผลใหเกิดแรงผลักดันในการพัฒนา

เทคโนโลยีใหมๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมมากย่ิงข้ึน ยกตัวอยางเชน เว็บบราวเซอร
เครื่องมือที่ใชในการเขียนภาษา HTML เพื่อสรางเว็บเพจ ซอฟแวรเพื่อการจัดการเครือขายและไฟรวอลล เปน
ตน เทคโนโลยีเหลาน้ีไดถูกนํามาใชในแอปพลิเคช่ันบนเครือขาย โดยเฉพาะอยางย่ิงแอปพลิเคช่ันสําหรับ        
E-commerce และการทํางานรวมกัน เพื่อการเติบโตขององคกร โดยแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีเหลาน้ี ได
มุงไปสูการสราง เครือขายไคลเอ็นท/เซิรฟเวอร บนพื้นฐานของสถาปตยกรรมระบบเปด (Open System)  

ระบบเปด (Open System) คือระบบสารสนเทศที่ใชฮารดแวร ซอฟตแวร แอปพลิเคช่ัน และ
เครือขายที่เปนมาตรฐานที่ใชกันอยูทั่วโลก เพื่อใหผูใชงานเช่ือมตอและเขาถึงสารสนเทศไดงาย ดวยระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรของพวกเขาเองโดยระบบเปดจะมีความสามารถในการเช่ือมตอที่ดี กลาวคือ เปน
ความสามารถของระบบที่ประกอบไปดวย คอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ มาเช่ือมตอกันเปนเครือขายเพื่อให
เขาถึงและใชงานสารสนเทศและอุปกรณตางๆ ไดงาย ระบบเปดบางระบบอาจจะมีความสามารถในการทํางาน
รวมกันบนเครือขายได หมายความวา ผูใชงานสามารถสรางแอปพลิเคช่ันที่แตกตางกันหลายๆ แอปพลิเคช่ันให
สําเร็จโดยใชระบบคอมพิวเตอร ซอฟตแวร และฐานขอมูล ที่แตกตางกันบนเครือขายที่ตางกันได บอยครั้งที่มี
การนําซอฟตแวรที่เรียกวา “มิดเดิลแวร (Middle)” มาใชเพื่อชวยใหระบบที่แตกตางกันสามารถทํางานรวมกัน
ได 

มิดเดิลแวร (Middleware) เปนชุดซอฟตแวรที่ประสานการทํางานใหแอปพลิเคช่ันตางๆ สามารถ
ทํางานขามเครือขายได ภายใตการสื่อสารที่มีความแตกตางของโปรโตคอล โครงสรางทางสถาปตยกรรม
ระบบปฏิบัติการ ฐานขอมูล และการบริการจากแอปพลิเคช่ันอื่นๆ 

 
นอกจากน้ี การสื่อสารโทรคมนาคมยังไดถูกปฏิวัติไปอยางสิ้นเชิง โดยการเปลี่ยนแปลงจากการสื่อสาร

แบบอนาล็อกไปสูเทคโนโลยีเครือขายดิจิตอล ซึ่งสามารถสงสารสนเทศในรูปแบบพัลซ (Pulse) ที่ไมตอเน่ืองกัน
ทําใหความเร็วในการสงขอมูลสูงข้ึน สามารถสงขอมูลไดเปนจํานวนมากและลดความผิดพลาดในการสงขอมลูได
มากกวาการสื่อสารแบบอนาล็อก ซึ่งเทคโนโลยีดิจิตอลน้ียังสามารถสงสารสนเทศที่เปนทั้งขอมูล (Data) 
เสียงพูด (Voice) และวิโอ (Video) ไดพรอมกันอีกดวย แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่
สําคัญอีกสิ่งหน่ึงน้ันคือ การเปลี่ยนแปลงการใชสื่อกลางในการสงขอมูล ที่เปนสายทองแดงและระบบการสือ่สาร
ดวยไมโครเวฟบนพื้นดิน มาเปนการใชเคเบิลใยแกวนําแสง เซลลูลารดาวเทียมสื่อสาร และเทคโนโลยีสื่อสารไร
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สายแบบอื่นๆ โดยการใชเคเบิลใยแกวนําแสงจะทําใหสงขอมูลจํานวนมหาศาลไดดวยความเร็วแสง ไมมีปญหา
เรื่องสัญญาณรบกวนและใชพื้นที่ในการติดต้ังนอยกวาสายสัญญาณแบบอื่น การใชดาวเทียมสื่อสารทําให
สามารถสงขอมูลภาพและเสียงที่มีปริมาณมหาศาลขามซีกโลกไดอยางรวดเร็ว การใชเซลลูลารหรือเครือขายไร
สายอื่นๆ จะอํานวยความสะดวกตอการใชอุปกรณพกพาแบบตางๆ  ใหสามารถสื่อสารกับเครือขายทั่วโลกได 

1.5.3 แนวโนมดานแอปพลิเคช่ันธุรกิจ (Business Application Trends)  
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีการสื่อสารดังกลาว กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทีส่าํคัญ

ในแวดวงธุรกิจ ที่ใชการติดตอสื่อสารโดยสวนใหญจะเกี่ยวของกับผูจําหนายฮารดแวร  การใหบริการ
อินเทอรเน็ตและระบบเปด นอกจากน้ีจากการเติบโตอยางรวดเร็วของอินเทอรเน็ต WWW, อินทราเน็ต และ
เอ็กซทราเน็ต ทําใหมีแอปพลิเคช่ันที่ทําใหสามารถทํางานรวมกันระหวางสองบริษัทหรือมากกวารวมทั้ง
แอปพลิเคช่ันที่ใชภายในองคกรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การจัดการและการวางแผนกลยุทธดังน้ันเครือขาย
โทรคมนาคม จึงมีบทบาทและมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจเปนอยางมาก 

  
สามารถสรุปไดวา การมีเครือขายคอมพิวเตอรภายในองคกรน้ันเปนประโยชนตอองคกรอยางมาก ไม

วาจะเปนการชวยลดตนทุน ลดเวลาในการติดตอสื่อสาร การใชงานทรัพยากรรวมกัน (Share Resources) 
การทํางานรวมกันเปนทีม และสนับสนุน E-commerce เปนตน สงผลใหการตัดสินใจมีความสําคัญและ
ซับซอนมากย่ิงข้ึนโดยเฉพาะอยางย่ิง องคกรที่ตองมีการแขงขันกันทั้งภายในและภายนอกเมื่อเห็นแนวโนมและ
ความสําคัญในการใชการสื่อสารโทรคมนาคมแลว จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาถึงองคประกอบ รูปแบบของ
การติดตอสือ่สาร และเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการดําเนินธุรกิจ 
  
 

1.6 เกณฑวดัประสิทธิภาพของเครือขาย 
 

 ในการพิจารณาถึงประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของเครือขาย จําเปนตองมีเกณฑที่ตองนํามา
ประกอบการพิจารณามากมาย และเกณฑที่สําคัญที่สุดที่จะนํามาพิจารณาน้ันประกอบดวยสามสวนดังแสดงใน
ภาพที่ 1.5 
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ภาพที่ 1.5 Network Criteria 
ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 7-8) 

 
 1.6.1 สมรรถนะ (Performance) ซึ่งประกอบดวย เวลาในการขนสงขอมูล (Transit Time) และ
เวลาตอบสนอง (Response Time) เวลาที่ใชในการขนสงขอมูลคือ เวลาที่ขอมูลขาวสารไดเดินทางจาก
อุปกรณหน่ึงไปยังอุปกรณหน่ึง ในขณะที่เวลาตอบสนองน้ัน คือชวงระยะเวลาระหวางที่มีการรองขอขอมูล    
สรรถนะของเครือขายข้ึนอยูกับปจจัยหลายดานดวยกัน ไดแก 

1.6.1.1 จํานวนผูใชงาน ถาหากมีผูใชงานทีเ่ช่ือมตอเครือขายในขณะน้ันจํานวนมาก ยอมสงผล
ตอการตอบสนองที่ลาชาตามมา ดังน้ันจึงควรมีการคํานวณจํานวนโหลดสูงสุดตอการใชงานให
เหมาะสม เพื่อที่จะไดสามารถเฉลี่ยที่ใหแตละคนสามารถยอมรับได 

1.6.1.2 ชนิดของตัวกลางที่ใชในการสงผานขอมูล สงผลตอความเร็วในการสงขอมูลที่ไม
เทากัน ซึ่งในปจจุบันน้ันมีตัวกลางใหผูใชสามารถเลือกใชงานไดหลายชนิด ตัวอยางเชน การเลือกใช
สายไฟเบอรออปติคที่สามารถสงขอมูลไดดวยความเร็วถึง 100 เมกะบิตตอวินาที และยังสามารถ
เช่ือมโยงเครือขายไดในระยะทางหลายกิโลเมตร ในขณะที่ตัวกลางบางชนิดน้ันมีความเร็วในการสง
ขอมูลเพียง 10 เมกะบิตตอวินาที และใชเช่ือมตอในระยะทางที่สั้นกวา 

1.6.1.3 ฮารดแวร ประสิทธิภาพของฮารดแวรยอมสงผลตอความเร็ว และการสงผานขอมูล 
ดังน้ัน เครื่องคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูง หรือมี CPU ที่สามารถประมวลผลและสงผานขอมูลได
รวดเร็ว ยอมสงผลใหมีประสิทธิโดยรวมสูงเชนกัน ตัวอยางเชน เครื่องเซิรฟเวอรที่มีสมรรถนะสูง ยอม
ดีกวาเครื่องเซิรฟเวอรบางรุนที่มีสมรรถนะตํ่ากวา 

1.6.1.4 ซอฟตแวร เปนสวนสําคัญที่ใชสําหรับในการประมวลผลขอมูล ทั้งฝายสงและฝายรับ 
สงผลโดยตรงตอประสิทธิภาพโดยรวมของเครือขาย กลาวไดวา ขอมูลที่ถูกสงผานออกไปจากเครือขาย 
จะตองผานระบบแปลงขอมูลใหอยูในรูปแบบของสัญญาณ และเมื่อสัญญาณสงไปยังเครื่องปลายทางที่

Performance Reliability Security 

Network Criteria 
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ตองการ จะตองไมเกิดขอผิดพลาด และนําสัญญาณที่ไดรับมาแลวน้ันแปลงกลับใหฝงผูรับสามารถ
นําไปใชงานตอไปได ซึ่งซอฟตแวรน้ันจะสงผลตอความเร็วและความแนนอนของเครือขาย ซอฟตแวรที่
ดีจะสามารถประมวลผลขอมูลดวยความรวดเร็ว และสงผานขอมูลไดยังเครือขายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 1.6.2 ความนาเช่ือถือ (Reliability) ความแนนอนในการสงขอมูลบนเครือขาย สามารถประเมินไดจาก
สวนประกอบที่สําคัญสามสวนดังตอไปน้ี 

1.6.2.1 ความถ่ีของความลมเหลว เครือขายน้ันมีโอกาสเกิดความลมเหลวได แตควรสงผล
กระทบตอผูใชงานใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนได 

1.6.2.2 ระยะเวลาในการกู ในกรณีที่ระบบลมเหลว การกูคืนระบบตองทําไดงาย และใช
ระยะเวลาอันสั้น ยอมดีกวาการกูระบบที่ทําไดยากและใชระยะเวลายาวนาน 

1.6.2.3 ความคงทนตอความลมเหลว ระบบหรือเครือขายที่ดีตองออกแบบใหตองสามารถ
ปองกันภัยตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนได ไมวาจะเปนในเรื่องของระบบไฟฟา ภัยธรรมชาติที่ไมสามารถ
คาดการณไดลวงหนา ดังน้ันจึงจําเปนอยางย่ิงที่ระบบเครือขายจะตองมกีารสํารองขอมูลที่ดีดวย  

 1.6.3 ความปลอดภัย (Security) ความปลอดภัยของเครือขาย ระบบตองสามารถปองกันขอมูลไดจาก
บุคคลและไวรัสคอมพิวเตอร 

1.6.3.1 การปองกันบุคคลที่ไมมีสิทธิในการเขาถึงขอมูล ถึงแมเครือขายคอมพิวเตอรจะชวยให
เกิดประโยชนมากมายในการทํางาน แตการเขาถึงระบบโดยบางครั้งสามารถเขาถึงระบบไดถึง
กระบวนการสั่งการ และสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว ดวยเหตุน้ีเองจึงจําเปนตองมีกระบวนการ
ปองกันบุคคลที่ไมมีสิทธิในการเขาถึงขอมูล โดยตองมีการปองกันหลายระดับ ยกตัวอยางเชน ในระบบ
ธนาคาร จําเปนอยางย่ิงที่รหัสหลักในการเปดตูเชฟจะตองอยูกับนายธนาคารเพียงคนเดียวเทาน้ัน หาก
ใหคนนอก หรือบุคคลอื่นรู อาจจะทําใหเกิดการโอนถายเงินอยางผิดกฎได 

1.6.3.2 ไวรัส (Viruses) เน่ืองจากระบบมีการเช่ือมตอเครือขายหลายโหนดเขาดวยกัน ทั้ง
ภายในและภายนอก ดังน้ันจึงเปนเรื่องที่งายตอการถูกโจมตีดวยไวรัสคอมพิวเตอร ซึ่งไวรัสเหลาน้ัน
อาจทําใหระบบเกิดปญหา หรือขอมูลที่อยูในระบบเสียหายได ดังน้ันเครือขายที่ดีจะตองมรีะบบปองกนั
ไวรัสคอมพิวเตอร ซึ่งระบบปองกันอาจเปนไดทั้งแบบซอฟตแวร และฮารดแวร  
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บทสรุป 
 สื่อสารขอมูล คือ “การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสองอุปกรณ ผานตัวกลางในการสื่อสาร” เชน      
การสื่อสารขอมูลระหวางอุปกรณคอมพิวเตอรสองเครื่องดวยการใชสายเคเบิลเปนตัวกลางในการสื่อสาร
นอกจากน้ีการสื่อสารขอมูลยังมีทั้งการสื่อสารระยะใกลหรือแบบโลคอล คุณสมบัติข้ันพื้นฐานของการสื่อสาร
ขอมูลจะประกอบไปดวยสามสวน 1.การสงมอบขอมูล (Delivery Data), 2.ความถูกตองและแนนอน 
(Accuracy) และ3.ระยะเวลา (Timeliness) องคประกอบข้ันพื้นฐานของการสื่อสารขอมูล สามารถแบง
ออกเปน 9 หัวขอหลักดังน้ี  ผูสงขาวสารหรือแหลงกําเนิดขาวสาร (Sender), ผูรับขาวสารหรือจุดหมาย
ปลายทางของขาวสาร (Receiver), ชองสัญญาณ (Channel), ขาวสาร (Message), โปรโตคอล (Protocol), 
ซอฟตแวร (Software), สัญญาณรบกวน (Noise), การเขารหัส (Encoding) และการถอดรหัส (Decoding) 
ประโยชนของการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอรเราสามารถพิจารณาไดจากเกณฑดังน้ี การจัดเก็บ
ขอมูลไดงายและสื่อสารไดรวดเร็ว, ความถูกตองของขอมูล, ความเร็วในการทํางาน และการประหยัดตนทุน 
แนวโนมของการสื่อสารโทรคมนาคม แบงออกเปนสามดาน ไดแก แนวโนมดานอุตสาหกรรมการสื่อสาร 
แนวโนมดานเทคโนโลยีการสื่อสาร และแนวโนมดานแอปพลิเคช่ันธุรกิจ ระบบเปด (Open System) คือระบบ
สารสนเทศที่ใชฮารดแวร ซอฟตแวร แอปพลิเคช่ัน และเครือขายที่เปนมาตรฐานที่ใชกันอยูทั่วโลก เพื่อให
ผูใชงานเช่ือมตอและเขาถึงสารสนเทศไดงาย มิดเดิลแวร (Middleware) เปนชุดซอฟตแวรที่ประสานการ
ทํางานใหแอปพลิเคช่ันตางๆ สามารถทํางานขามเครือขายได ภายใตการสื่อสารที่มีความแตกตางของโปรโตคอล 
เกณฑวัดประสิทธิภาพของเครือขาย ประกอบดวย สมรรถนะ (Performance), ความนาเช่ือถือ (Reliability) 
และความปลอดภัย (Security)  
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คําถามทบทวน 
 

1) จงอธิบายความหมายของการสื่อสารขอมูล  
2) จงบอกความแตกตางของการสื่อสารและการสื่อสารขอมูล 
3) จงอธิบายองคประกอบของการสื่อสารขอมูลประกอบดวยอะไรบาง 
4) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครือขายคํานึงถึงสิ่งใดบาง ? 
5) จงยกตัวอยางเครือขายที่นักศึกษารูจักอยางนอย 3 เครือขาย 
6) จงบอกปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพของเครือขาย ? 
7) ใหนักศึกษาใหความหมายของคําวา มิดเดิลแวร (Middleware) 
8) สมรรถนะ (Performance) ที่ดีน้ันจะตองมีองคประกอบอะไรบาง 
9) โปรโตคอล คืออะไร ? 
10) ใหยกตัวอยางโปรโตคอลที่ใชในชีวิตประจําวันมาอยางนอย 2 ตัวอยาง 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 2 

เนื้อหาประจาํบท  
2.1) พื้นฐานขอมูลและสญัญาณ 
2.2) ชนิดของสัญญาณ 
2.3) การโอนถายขอมลูและรูปแบบการสงสัญญาณขอมลู 
2.4) การแปลงสัญญาณขอมลูระหวางแบบอนุกรมและแบบขนาน 
2.5) การสงสญัญาณขอมลู 
2.6) การแปลงขอมลูอนาล็อก / ดิจิตอลใหเปนสัญญาณ 
2.7) หนวยวัดความเร็วในการสงขอมลูและการปองกันสญัญาณรบกวน 

 

วัตถุประสงค เชิงพฤติกรรม 
1) ผูเรียนสามารถอธิบายความหมายและรูปแบบการทํางานของพื้นฐานขอมลู และสัญญาณได 
2) ผูเรียนสามารถอธิบายความแตกตางของสญัญาณแตละชนิดได  
3) ผูเรียนสามารถอธิบายหลักในการโอนถายขอมูล และอธิบายเปรียบเทียบรูปแบบการสือ่สารแบบ

ทางเดียว (Simplex) แบบทางใดทางหน่ึง (Half duplex) และแบบสองทาง (Full duplex) ได 
4) ผูเรียนสามารถอธิบายความหมายของการแปลงขอมลูอนาลอ็ก / ดิจิตอลใหเปนสัญญาณ 
5) ผูเรียนสามารถจําแนกรูปแบบของหนวยวัดความเร็วในการสงขอมลูได 
6) ผูเรียนสามารถจําแนกรูปแบบการสงขอมลูได 
7) ผูเรียนสามารถอธิบายสวนการแปลงสัญญาณขอมลูระหวางแบบอนุกรมและแบบขนานได 
8) ผูเรียนสามารถอธิบายและจําแนกเทคนิคการเขารหัสสัญญาณดิจิตอลแบบ NRZ-L, NRZ-I, 

Manchester และ Differential Manchester 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท  
1) บรรยายประกอบภาพเลื่อน (slide) 
2) ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
3) ทําแบบฝกหัดทบทวน 

 



 
ส่ือการเรียนการสอน  

1) เอกสารประกอบการสอน 
2) ภาพเลื่อน (slide) 
3) แบบฝกหัดทบทวน 

 
การวัดผลและการประเมินผล  

1) ประเมินจากการซักถามในช้ันเรียน 
2) ประเมินจากการทําแบบฝกหัดทบทวนทายบทเรียน 
3) ประเมินจากความรวมมอืและความรับผิดชอบตอการเรียน 

 



 

   

บทท่ี 2 
การสงผานขอมูล 

  

  การมีความรูความเขาใจในเรื่องของพื้นฐานขอมูลและสัญญาณ ถือเปนเรื่องสําคัญอีกประการหน่ึง ทีท่าํ
ใหทราบวา การสื่อสารขอมูลบนเครือขายน้ันมีการเขารหัสขอมูลในรูปแบบใด เพื่อใชในการสื่อสารรวมกันและ
จําเปนตองใชวิธีการเขารหัสใหเหมาะสมกับตัวกลางที่ใชสงขอมูล เชน ขอมูลดิจิตอลซึ่งประกอบดวยรหัส
เลขฐานสองคือ 1 และ 0 จะถูกเขารหัสสัญญาณที่เหมาะสม เพื่อสงผานไปยังตัวกลางเมื่อปลายทางไดรับ
สัญญาณดังกลาว ก็จะตองอานคาน้ันไดดวยการแปลงรหัสเพื่อใหอยูในรูปของสัญญาณเดิม ซึ่งวิธีการเขารหสัน้ัน
จะมีอยูหลายวิธีดวยกัน โดยจะใชวิธีหรือเทคนิคการเขารหัสแบบใดก็จะตองพิจารณาดานของความเหมาะสม 
รวมถึงดานของตนทุน ประสิทธิภาพ และความนาเช่ือถือ 

 
2.1 พ้ืนฐานขอมูลและสัญญาณ 
 

 ความสําคัญเกี่ยวกับลําดับช้ันทางกายภาพ คือ การเคลื่อนยายขอมูลหรือสารสนเทศใหอยูในรูปแบบ
ของสัญญาณคลื่นแมเหล็กไฟฟาสงผานตัวกลางสงขอมูล ซึ่งตามปกติขอมูลตางๆ ที่เราใชอยูน้ันไมไดอยูใน
รูปแบบที่สามารถสงผานไปยังเครือขายได ตัวอยางเชน ขอมูลที่เปนรูปภาพ คงไมสามารถนํารูปภาพเหลาน้ัน
สงไปยังสายสงขอมูลเพื่อสงผานไปยังเครือขายไดโดยตรง แตจะกระทําไดดวยการนํารูปภาพเหลาน้ันจัดเก็บใน
รูปแบบของขอมูลดิจิตอลเสียกอน เชน การนํารูปภาพน้ันมาสแกนหรือภาพถายดิจิตอล ซึ่งหมายถึง ภาพเหลาน้ี
จําเปนตองจัดเก็บในรูปแบบของไบนารี (Binary) หรือ ดิจิตอล จากน้ันก็จะนําขอมูลดิจิตอลเหลาน้ันมาเขารหัส
ใหอยูในรูปแบบของสัญญาณคลื่นแมเหล็กไฟฟา เพี่อสงผานไปยังตัวกลางสงขอมูลตอไป 

 สําหรับความแตกตางระหวางขอมูลกับสัญญาณ คือ ขอมูลน้ันเปนสิ่งที่มีความหมายในตัว เชน 
ไฟลขอมูลที่เก็บรายละเอียดพนักงานที่จัดเก็บไวในดิสก หรือเปนขอมูลในรูปแบบของเลขฐานสองที่จัดเก็บลงใน
คอมพิวเตอร และหากตองการถายโอนขอมูลจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง ผานสายสื่อสารหรือคลื่นวิทยุขอมูล
เหลาน้ีน้ันจะตองถูกแปลงใหอยูในรูปแบบของสัญญาณ ดังน้ันสัญญาณก็คือขอมูลที่ไดผานการเขารหสัเพือ่ใหอยู
ในรูปแบบของคลื่นแมเหล็กไฟฟา เพื่อสงผานไปยังระบบสื่อสารน่ันเอง 
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2.2 ชนิดของสัญญาณ 
 
 ในการสงขอมูลเพื่อทําการติดตอสื่อสารระหวางเครื่องคอมพิวเตอร หรืออุปกรณน้ันจะตองแปลงขอมูล
ที่ตองการสงใหอยูในรูปของ “สัญญาณ (Signal)” โดยสัญญาณอนาล็อกและสัญญาณดิจิตอล เปนสัญญาณ
คลื่นแมเหล็กไฟฟา สามารถแพรอยูบนตัวกลางสงขอมูลหลายชนิดดวยกัน เพื่อใชในการสงขอมูล โดยปกติ
สัญญาณที่สงผานตัวกลางจะมีอยูสองชนิดดวยกัน คือ สัญญาณอนาล็อก และสัญญาณดิจิตอล  
 2.2.1 สัญญาณอนาล็อก (Analog Transmission) การสงสัญญาณแบบอนาล็อกจะไมคํานึงถึง     
สิ่งตางๆ ที่รวมอยูในสัญญาณเลย โดยสัญญาณจะแทนขอมูลอนาล็อกซึ่งสัญญาณอนาล็อกที่สงออกไปน้ันเมื่อ
ระยะหางออกไปสัญญาณก็จะออนลงเรื่อยๆ ทําใหสัญญาณไมคอยดี ตัวอยาง สัญญาณอนาล็อก ก็คือ เสียงพูด
ของมนุษย โดยขณะที่มีการพูดหรือเปลงเสียงออกมา คลื่นเสียงที่เราพูดออกมาอยางตอเน่ืองน้ันจะสรางข้ึนใน
อากาศโดยระดับความดังของเสียง และความถ่ีของเสียงจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะตอเน่ืองกันไป นอกจาก
สัญญาณอนาล็อกที่เปนเสียงพูดของมนุษย แลวก็ยังมีเสียงดนตรี วีดิโอ สัญญาณอนาล็อกเปนสัญญาณที่มี
ลักษณะเปนรูปคลื่นที่มีลักษณะตอเน่ือง ตัวอยางพื้นฐานของสัญญาณอนาล็อก ก็คือระบบโทรศัพทตามบานที่มี
การแปลงเสียงสนทนาของมนุษยที่เปนสัญญาณอนาล็อก ใหอยูในรูปแบบของสัญญาณอนาล็อกเพื่อสงไปตาม
สายโทรศัพท โดยคลื่นสัญญาณอนาล็อกน้ันสามารถสงอยูบนตัวกลางไดหลายชนิดดวยกันซึ่ง ข้ึนอยูกับความถ่ี 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.1 แสดงสัญญาณอนาล็อก 
ที่มา (ผูเขียน) 

 
 เมื่อสัญญาณอนาล็อกถูกสงบนระยะทางที่ไกลข้ึน จะสงผลตอการออนตัวของสัญญาณ ดังน้ันจึง
จําเปนตองใชอุปกรณที่เรียกวา แอมปลิไฟเออร (Amplifier) ซึ่งเปนอุปกรณที่ใชเพิ่มกําลังใหกับสัญญาณ 
เพื่อใหสามารถสงสัญญาณในระยะทางที่ไกลออกไปไดอีก แตในการเพิ่มกําลังของสัญญาณ ดวยแอมปลิไฟเออร
น้ีจะสงผลตอสัญญาณรบกวน (Noise) ขยายเพิ่มข้ึนดวย ดังน้ันหากสงสัญญาณอนาล็อกในระยะทางที่ไกล
ย่ิงข้ึน จําเปนตองใชวงจรกรองสัญญาณ (Filter) เพื่อกรองเอาสัญญาณรบกวนออก 
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 2.2.2 สัญญาณดิจิตอล (Digital Transmission) การสงสัญญาณแบบดิจิตอลจะใชเมื่อตองการขอมูล
ที่ถูกตองชัดเจนแนนอน ดังน้ันจึงจําเปนตองสนใจรายละเอียดทุกอยางที่บรรจุมากับสัญญาณ ปจจุบันการสง
สัญญาณแบบดิจิตอลจะเขามามีบทบาทสูงในการสื่อสารขอมูล เน่ืองจากใหความถูกตองชัดเจนของขอมูลสูง 
และสงไดในระยะไกลดวยสามารถเช่ือมตอเขาสูระบบคอมพิวเตอรไดงายข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากสัญญาณจาก
คอมพิวเตอรอยูในรูปของดิจิตอลน่ันเอง แตเดิมน้ันถาหากระยะทางในการสื่อสารไกลมักจะใชสัญญาณแบบ
อนาล็อกเสียสวนใหญ เชน โทรศัพท, โทรเลข เปนตน สัญญาณดิจิตอลเปนสัญญาณแบบไมตอเน่ือง ที่อยูใน
รูปแบบของระดับแรงดันไฟฟาที่เปนรูปคลื่นสี่เหลี่ยม โดยขอดีของสัญญาณดิจิตอลคือ สามารถสรางสญัญาณข้ึน
ไดดวยตนทุนที่ถูกกวาสัญญาณอนาล็อก และมีสัญญาณรบกวนนอยกวา ในขณะที่ขอเสียของสัญญาณดิจิตอลก็
คือ สัญญาณจะถูกลดทอนหรือเบาบางลงเมื่อถูกสงไปในระยะทางไกลๆ ดังน้ันจึงจําเปนตองใชเครื่องทวน
สัญญาณ (Repeater) ในการกูขอมูลคืนมาแลวจึงสงสัญญาณออกไปใหม ซึ่งการสงในระยะทางไกลๆ น้ัน 
สัญญาณอนาล็อกจะทําไดดีกวา  

สัญญาณดิจิตอล หรือเรียกวา “สัญญาณพัลซ (Pulse Signal)” สัญญาณที่มรีะบบของสญัญาณเพียง 
2 ระดับ คือ สูงและตํ่า การเปลี่ยนระดับสัญญาณจะไมมีความตอเน่ืองกัน (Discrete) โดยปกติแลวระดับสงูจะ
แทนดวยตัวเลข 1 และระดับตํ่าจะแทนดวย 0 ดังแสดงในภาพที่ 2.2 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 แสดงสัญญาณดิจิตอล 
ที่มา (ผูเขียน) 

 
2.3 การโอนถายขอมูลและรูปแบบการสงสัญญาณขอมูล 
 
 การถายโอนขอมูล คือการสงสัญญาณออกจากเครื่องและรับสัญญาณเขาไปในเครื่อง สามารถจําแนก
ไดสองแบบคือ 
 2.3.1 การถายโอนขอมูลแบบขนาน (Parallel transmission) คือการสงขอมูลครั้งละหลายๆ บิต
พรอมกันไปจากอุปกรณสงไปยังอุปกรณรับตัวกลางระหวางสองเครื่องจึงตองมีชองทางใหขอมูลเดินทางหลายๆ 
ชองทาง ขอมูลในรูปแบบไบนารี ประกอบไปดวยคา 0 และ 1 ที่เรียกวา บิต (Bit) เมื่อมีการนําบิตหลายๆ บิต



การสงผานขอมูล     

 

 

24

มารวมกันเปนกลุมจํานวน n บิต และสามารถสง n บิตเหลาน้ันไปพรอมๆ กันในหน่ึงรอบสัญญาณนาฬิกาจะ
เรียกวาการสงขอมูลแบบขนาน วิธีน้ีนิยมใชกับการสงขอมูลระยะทางใกล และปกติความยาวของสายไมควรยาว
มากเกินไป เพราะอาจทําใหเกิดปญหาสัญญาณสูญหายไปกับความตานทานของสาย ตัวอยางการสงขอมูลแบบ
ขนาน เชน การรับสงขอมูลภายในระบบบัสของคอมพิวเตอร การสั่งคอมพิวเตอรไปพิมพที่เครื่องพิมพผาน
พอรต หรือสาย IDE เปนสายที่ใชในการโอนถายขอมูลใน Hand disk 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3 สาย IDE เปนสายที่ใชในการถายโอน 
ขอมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร ซึง่เปนการถายแบบขนาน 

ที่มา (ผูเขียน) 
 

 
ภาพที่ 2.4 การถายโอนขอมูลแบบขนาน 

 ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 132) 
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ตารางที่ 2.1 ขอดี - ขอเสีย การถายโอนขอมลูแบบขนาน 
ขอดี ขอเสีย 

มีความรวดเร็ว เน่ืองจากสามารถสงกลุมบิต
จํานวนหลายๆ บิตไปยังปลายทางพรอมกันได 

ตนทุนสูง เน่ืองจากตองมีชองสัญญาณจํานวนเทากับบิต 
เชน ในหน่ึงรอบสัญญาณนาฬิกามีการสงกลุมบิตจํานวน 8 
บิตไปพรอม ๆกัน ดังน้ัน จะตองมีสายเพื่อสงขอมูลจํานวน 
8 เสนเช่ือมตอระหวางตนทางกับปลายทาง เปนตน 

 เหมาะกับการสงขอมูลระยะใกล หากมีการสงขอมูล
ระยะไกลดวยวิธีน้ี จะเสี่ยงตอความผิดพลาดของสัญญาณ 
เน่ืองจากสัญญาณขอมูลแตละบิตที่สงไปในระยะทางไกลๆ 
อาจมีความเหลื่อมล้ํากัน ทําใหขอมูลแตละบิตเดินทางไปยัง
จุดหมายปลายทางไมพรอมกัน สงผลตอความผิดพลาดของ
ขอมูลได 

  
 2.3.2 การถายโอนขอมูลแบบอนุกรม (Serial transmission) เปนการสงขอมูลครั้งละ 1 บิต ไปบน
สัญญาณจนครบจํานวนขอมูลที่มีอยู สามารถนําไปใชกับสื่อนําขอมูลที่มีเพียง 1 ชองสัญญาณได สื่อนําขอมูลที่มี 
1 ชองสัญญาณน้ีจะมีราคาถูกกวาสื่อนําขอมูลที่มีหลายชองสัญญาณ และเน่ืองจากการสื่อสารแบบอนุกรมมีการ
สงขอมูลไดครั้งละ 1 บิตเทาน้ัน การสงขอมูลประเภทน้ีจึงชากวาการสงขอมูลครั้งละหลายบิต 
 

 
ภาพที่ 2.5 การถายโอนขอมูลแบบอนุกรม 

 ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 132) 
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2.4 การแปลงสัญญาณขอมูลระหวางแบบอนุกรมและแบบขนาน 
 
 ในการแปลงรูปแบบขอมูลระหวางอนุกรมและแบบขนาน จะอาศัยรีจิสเตอรเพื่อเปนบัฟเฟอรในการ
เก็บขอมูลช่ัวคราว เชน ขอมูลที่สงเขามาเปนรูปแบบอนุกรมซึ่งจะสงเรียงเขามาทีละ บิต และเมื่อเขามาถึง
ปลายทาง บิตแตละบิตก็จะถูกนํามาจัดเก็บเรียงลําดับกันอยูในบัฟเฟอร จนกระทั่งครบตามจํานวนบิตที่ตองการ 
เรียงกันจนครบ 8 บิต จากน้ันรีจิสเตอรก็จะสงขอมูลทั้งชุดน้ีออกไปดวยการสงสัญญาณใหซีพียูรับทราบ เพื่อให
โปรแกรมนําบิตเหลาน้ันไปประมวลผลตอไป ในขณะที่หากตองการแปลงขอมูลในรูปแบบขนานกลบัไปเปนแบบ
อนุกรมก็สามารถกระทําไดดวยกระบวนการตรงกันขามดังกลาว 
 ปญหาของการสงขอมูลแบบอนุกรม คือ เรื่องของการแบงตัวอักขระแตละตัววาจะแบง ณ ตําแหนงบิต
ใดซึ่งทั้งฝายตนทาง ฝายปลายทาง จะตองมีขอตกลงรวมกัน กลาวคือ ทั้งฝายตนทาง และฝายปลายทางจะตอง
รับรูรวมกันวาจะตองแบงแตละตัวอักขระ ณ บิตใด เน่ืองจากบิตแตละบิต จะทยอยสงมาเปนลําดับเรื่อยๆ 
ดังน้ัน การสงขอมูลแบบอนุกรมจึงมีวิธีการอยูสองวิธีดวยกัน คือ การสงขอมูลแบบอะซิโครนัส และสงขอมูล
แบบซิงโครนัส  
 2.4.1 การสงขอมูลแบบอะซิงโครนัส (Asynchronous Transmission) 
  การสงขอมูลแบบอะซิงโครนัสเปนการสื่อสารดวยวิธีการสงอักขระ แตละตัว ณ เวลาใดก็ได 
โดยทั้งฝายสงขอมูล และฝายรับขอมูลตางก็มีสัญญาณนาฬิกาควบคุมจังหวะการทํางานดวยตัวเอง จึงทําใหการ
ทํางานของทั้งสองฝายจะเปนอิสระตอกัน แตอยางไรก็ตามสัญญาณนาฬิกาทั้งสองฝายน้ันจะตองมีความถ่ี
เทากัน แตในสภาวะน่ิงเฉย (Idel State) ที่ระบบไมมีการสงขอมูลใดๆ บางครั้งอาจจะเรียกวา สภาวะ 
Marking โดยทั้งสองสภาวะจะถูกกําหนดใหมีคาเปน 1 แตเมื่อมีการสงขอมูลระดับสัญญาณจะถูกกําหนดคาให
เปน 0 อยูในชวงเวลาหน่ึงทําใหเกิดเปนบิตที่เรียกวา บิตเริ่มตน (Start Bit) เพื่อเปนการบอกใหทราบวานับ
จากน้ีจะมีการสงขอมูลมา และเมื่อฝายสงทําการสงขอมูลมาจนครบตามจํานวนบิตที่ตองการแลว ระดับ
สัญญาณจะถูกกําหนดใหเปน 1 เปนตัวปดทายของสัญญาณเรียกวา บิตสิ้นสุด (Stop Bit) เพื่อเปนการบอกให
ทราบวาไดสงขอมูลจนครบแลว โดยสัญญาณที่เปน 1 จะถูกสงมาใหนานพอที่ฝายรับจะรูไดวาสิ้นสุดการสง
ขอมูลแลว ขอมูลที่ไดมาจะถูกจัดเก็บไวที่รีจิสเตอรเพื่อรอในการประมวลผลตอไป   
 2.4.2 การสงขอมูลแบบซิงโครนัส (Synchronous Transmission) 
  การสงขอมูลแบบซิงโครนัสเปนการสงขอมูลที่เปนแยกลุม โดยบิตที่ทยอยสงเขามาจะมีการ 
รวมกลุมกันใหมีขนาดใหญข้ึน ที่เรียกวา เฟรม หรือ บล็อกขอมูล ซึ่งอาจจะประกอบดวยจํานวนหลายๆ อักขระ
ดวยกัน โดยระหวางการสงจะปราศจากชองวาง รวมถึงบิตเริ่มตนและบิตสิ้นสุด ซึ่งทําใหไมมีอะไรมาค่ันระหวาง
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ขอมูลแตละตัว ดังน้ันเมื่อปราศจากกลไกดังกลาวจึงทําใหการกะจังหวะเวลา กลายเปนสิ่งที่สําคัญมากสําหรับ
การสงขอมูลแบบซิงโครนัส กลาวไดวาฝายรับขอมูลและฝายสงขอมูลจะตองทํางานสอดคลองกัน 
  
2.5 การสงสัญญาณขอมูล (Transmission Definition)  
 

หมายถึง การสงขอมูลหรือขาวสารตางๆ จากอุปกรณสําหรับสงหรือผูสง ผานทางตัวกลางหรือสื่อกลาง 
ไปยังอุปกรณรับหรือผูรับ ขอมูลหรือขาว ซึ่งขอมูลหรือขาวสารที่สงไปอาจจะอยูในรูปของสัญญาณเสียง คลื่น
แมเหล็กไฟฟา หรือแสงก็ได 
 2.5.1 รูปแบบการสงสัญญาณขอมูล สามารถแบงไดเปนสามทาง คือ แบบทางเดียว (Simplex) แบบ
ทางใดทางหน่ึง (Half-duplex) และแบบสองทาง (Full-duplex) 

  2.5.1.1 การสงสัญญาณขอมูลแบบทางเดียว (Simplex) การสื่อสารแบบทางเดียว เปนการ
สื่อสารที่ผูสงสามารถสงขอมูลไดเพียงทางเดียวเทาน้ัน ผูรับไมสามารถสงขอมูลตอบกกลับมาได โดยจะ
อาศัยชองทางการสื่อสารที่อนุญาตใหสงขอมูลไดเพียงทางเดียว เรียกการสงขอมูลในลักษณะน้ีวา 
“One-way Communication” ตัวอยางเชน การกระจายเสียงทางวิทยุและการแพรภาพทาง
โทรทัศน เปนตน 
 

 
ภาพที่ 2.6 ตัวอยางการแพรภาพทางโทรทัศน  

 ที่มา (http://www.myfirstbrain.com/main_view.aspx?ID=49634) 

 
ภาพที่ 2.7 การสงสัญญาณขอมูลแบบทางเดียว (Simplex) 
ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 6) 
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  2.5.1.2 การสงสัญญาณขอมูลแบบทางใดทางหน่ึง (Half-duplex) การสื่อสารแบบทางใด
ทางหน่ึง เปนการสื่อสารที่แตละฝายสามารถรับ – สงขอมูลไดแตจะไมสามารถทําไดในเวลาเดียวกัน 
โดยเมื่อฝงสงทําการสงขอมูลมา ทางฝงรับตองทําการรับเทาน้ันไมสามารถตอบกลับไปในขณะที่ฝงสง
ยังสงอยูไดจนเมื่อฝงสงหยุดสงแลว ฝงรับจึงจะสามารถตอบกลับไปไดซึ่งในสถานการณน้ีทางฝงรับก็จะ
กลายเปนฝงสง และทางฝงสงก็จะกลายเปนฝงรับแทน ตัวอยาง เชน การใชวิทยุสื่อสารของตํารวจ 
กระดานสนทนา (Web board) อีเมล (e-mail) เปนตน 
 

 
ภาพที่ 2.8 ตัวอยางการใชวิทยุสือ่สารของตํารวจ 

 ที่มา (http://thaitelecomkm.org/TTE/topic/attach/ 
Fundamental_of_Radio_Antenna/index.php) 

 

 
ภาพที่ 2.9 การสงสัญญาณขอมูลแบบทางใดทางหน่ึง (Half-duplex) 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 6) 
 

  2.5.1.3 การสงสัญญาณขอมูลแบบสองทาง (Full-duplex) การสื่อสารแบบสองทาง เปนการ
สื่อสารที่สามารถรับสง – ขอมูลไดพรอมกันทั้งสองทางโดยแมในขณะที่ฝงสงกําลังสงขอมูลอยู ฝงรับก็
สามารถสงขอมูลไดเชนกัน ตัวอยางเชน การคุยโทรศัพทหองสนทนา (Chat Room) 
 

 
ภาพที่ 2.10 การสงสัญญาณขอมลูแบบสองทาง (Full-duplex) 

ที่มา (ดัดแปลงจาก : Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 6) 
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2.6 การแปลงขอมลูอนาล็อก / ดิจิตอลใหเปนสัญญาณ 
 
 การแปลงขอมูลอนาล็อกและดิจิตอลใหเปนสัญญาณ ไมวาจะอยูในรูปแบบของอนาล็อกหรือดิจิตอล 
เราสามารถแปลงไดโดยสงผานตัวกลางเพื่อไปยังระบบการสื่อสารเพียงแตจําเปนตองมีการแปลงรูป หรือทาํการ
เขารหัสขอมูลเพื่อใหอยูในรูปแบบสัญญาณที่เหมาสม ดังน้ัน สามารถแปลงขอมูลหรือเขารหัสขอมูลไปมา
ระหวางอนาล็อกหรือดิจิตอลไดดังน้ี 

2.6.1 การแปลงขอมลูอนาลอ็กใหเปนสัญญาณอนาล็อก (Analog – to – Analog) 
ในการแปลงขอมูลอนาล็อกใหเปนสัญญาณอนาล็อกเปนรูปแบบที่งาย มีตนทุนตํ่า โดยจะแทนขอมูล

อนาล็อกดวยสัญญาณอนาล็อก ตัวอยางสื่อสารในรูปแบบ Analog – to – Analog ก็คือ ระบบ
วิทยุกระจายเสียง ที่มีความสัมพันธระหวางขอมูล / สารสนเทศ แบบอนาล็อก อุปกรณที่ทําหนาที่แปลง
สัญญาณ (Analog / Analog Conversion) จะทําใหผลลัพธที่ไดก็คือสัญญาณอนาล็อก  

 

 
ภาพที่ 2.11 การแปลงขอมูลอนาล็อกใหเปนสญัญาณอนาลอ็กโดยใชอุปกรณแปลงสญัญาณ 

ที่มา (ผูเขียน) 
 
ตัวอยางเชน มีการเปดวิทยุคลื่น FM ที่ความถ่ี 103.5 MHz เพื่อฟงเพลง ซึ่งคลื่นของสถานี จะสงอออก

ไปที่ยานความถ่ีน้ี ในขณะที่เสียงพูดของมนุษยจะอยูที่ยานความถ่ีตํ่าในชวง 300 – 400 Hz และเสียงดนตรีมี
ยานความถ่ีที่ 30- 20,000 Hz ดังน้ันเพื่อใหเสียงพูดและเสียงดนตรีสามารถ สงออกไปที่ยานความถ่ีสูง 103.5 
MHz ได จึงจําเปนตองมีเทคนิควิธีการสง 

คลื่นความถ่ีสูงน้ีหรือที่เรียกกันวา คลื่นพาหะ (Carrier Signal) มีคุณสมบัติพิเศษคือ สามารถสงออก
ไดในระยะที่ไกลๆ และสามารถผานตัวกลางได เมื่อเรามีการนําคลื่นพาหะมารวมกับสัญญาณเสียงจะทําใหได
คลื่นใหมที่พรอมสงออกผานไปยังตัวกลาง เชน อากาศ โดยการรวมกันของสัญญาณในที่น้ี เราเรียกวิธีน้ีวา   
การมอดูเลต (Modulate) น่ันเอง และเมื่อสถานีสงไดทําการสงสัญญาณที่ผานการมอดูเลตไปแลว ทางฝาย
สถานีรับก็จะตองมีกรรมวิธีในการแยกคลื่นพาหะออกจากคลื่นเสียง ซึ่งเรียกเทคนิคน้ีวา การดีมอดูเต 
(Demodulate) ในการมอดูเลตน้ันเราสามารถทําไดสามวิธี คือ การมอดูเลตทางขนาด หรือแอมพลิจูด 



การสงผานขอมูล     

 

 

30

(Amplitude Modulation: AM), การมอดูเลตทางความถ่ี (Frequency Modulation: FM) และการมอดู
เลตเฟส (Phase modulation: PM) 

 
 1) การมอดูเลตทางขนาด หรือแอมพลิจูด (AM) มีวิธีการรวมสัญญาณดังภาพที่ 2.12 
 

 
ภาพที่ 2.12 การมอดูเลตทางขนาด (AM) 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 153) 
 

 จากภาพที่ 2.12 เปนการมอดูเลตสัญญาณอนาล็อกกับคลื่นพาหะ โดยภาพที่ 2.12 (a) คือสัญญาณ
อนาล็อก และ (b) คือคลื่นพาหะ และ (c) เปนการนําคลื่นทั้งสองมาทําการมอดูเลตรวมกันในรูปแบบ          
การมอดูเลตทางขนาดหรือแอมพลิจูด (AM) ที่ใชกับคลื่นวิทยุ AM ซึ่งขนาดของคลื่นพาหะจะมีคาเปลี่ยนแปลง
ไปตามภาพ (a) เพราะเปนสัญญาณที่ตองการสง สรุปไดวา เปนการนําสัญญาณคลื่นพาหะที่มีความถ่ี และ  
แอมพลิจูคงที่ผสมกับสัญญาณขอมูลที่ความถ่ี และแอมพลิจูลไมคงที่เมื่อทําการมอตดูเลตแบบขนาดแลว 
สัญญาณที่ไดจะมีลักษณะตามความถ่ีของสัญญาณจะเทากับสัญญาณคลื่นพาหะ และสัญญาณจะมีลักษณตาม
แอมพลิจูดของสัญญาณ 
 2) การมอดูเลตทางความถ่ี (FM) มีวิธีการรวมสัญญาณดังภาพที่ 2.13 
 

 
ภาพที่ 2.13 การมอดูเลตทางความถ่ี (FM) 

 ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 155) 
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 จากภาพที่ 2.13 เปนการมอดูเลตทางความถ่ี (FM) โดยใชคลื่นความถ่ีวิทยุ FM ซึ่งความถ่ีของคลื่น
พาหะ ภาพที่  2.13 (b).จะมีคาเปลี่ยนแปลงไปตามสัญญาณที่มอดูเลตโดยจะเห็นไดวาขนาดของรูป
คลื่นสัญญาณที่ตองการจะไมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการลดของระดับสัญญาณ (a) สรุปไดวา การทํามอดูเลต
จะทํางานตรงขามกับการมอดูเลตแบบขนานหรือแอมพลิจูด คือ สัญญาณที่ถูกมอตดูเลตแลวขนาดของ      
แอมพลิจูดจะคงที่ตามสัญญาณคลื่นพาหะ แตความถ่ีของสัญญาณจะเปลี่ยนแปลงไปตามความถ่ีของสัญญาณ
ขอมูล 
 

3) การมอดูเลตเฟส (PM) มีวิธีการรวมสัญญาณดังภาพที่ 2.14  
 

 
ภาพที่ 2.14 การมอดูเลตเฟส (PM) 

 ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 156) 
 

จากภาพ 2.14 เปนการมอดูเลตที่ใชในการเปลี่ยนแปลงเฟสของคลื่นพาหตามสัญญาณขอมูลที่เขามา 
ทั้งคุณภาพของสัญญาณและความซับซอนไมคอยแตกตาง จากการมอดูเลตแบบความถ่ีเทาใดนัก ขอแตกตาง
ระหวางการมอดูเลตแบบความถ่ี (FM) กับการมอดูเลตแบบเฟส (PM) คือการมอดูเลตแบบเฟสใชคลื่นพาห 
เพียงความถ่ีเดียว สรุปไดวา เปนการมอดูเลตโดยใชการเปลี่ยนแปลงเฟส (Phase) หรือมุม ของคลื่นพาหะตาม
สัญญาณขอมูล การมอดูเลตแบบเฟส ใชวิธีการคํานวณโดยครึ่งรอบของสัญญาณจะคิดเปนมุมเฟสเทากับ 180 
องศา และครบรอบคิดเปน 360 องศา สัญญาณการมอดูเลตแบบน้ี จะมีการเปลี่ยน(กลับ)มุมเฟสทุกครั้งที่มุม
เฟสของสัญญาณตางจากมุมเฟสของสัญญาณคลื่นพาหะเทากับ 180 องศา 

 
2.6.2 การแปลงขอมลูดิจิตอลใหเปนสัญญาณดิจิตอล (Digital – to - Digital) 
ในการแปลงขอมูลดิจิตอลใหเปนสัญญาณดิจิตอล คาที่เปนไปไดจะเปนคา ไบนารี 0 หรือ 1 เทาน้ัน 

โดยสามารถแทนคา 1 เปนแรงดันระดับสูงหรือตํ่าก็ได ยกตัวอยางเชน หากใช 1 แทนแรงดันสูง 0 ก็จะแทน
แรงดันตํ่า หรืออาจใช 1 เปนแรงดันตํ่า 0 ก็จะแทนเปนแรงดันสูง 
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ภาพที่ 2.15 สัญญาณดิจิตอล 

ที่มา (ผูเขียน) 
 

 
ภาพที่ 2.16 การแปลงขอมูลดิจิตอลใหเปนสญัญาณดิจิตอลโดยใชอุปกรณแปลงสัญญาณ Digital Transmitter 

ที่มา (ผูเขียน) 
 

การแปลงขอมูลดิจิตอลใหเปนสัญญาณดิจิตอลน้ันมีเทคนิควิธีการเขารหัสสัญญาณดิจิตอลหลายวิธี
ดวยกันซึ่งประกอบดวย 

การเขารหัสแบบ NRZ-L (NonReturn-to-Zero-Level) จัดเปนวิธีที่งายที่สุดในการสงสัญญาณ
ดิจิตอล ยกตัวอยางเชน หากขอมูลแทนคาดวย 1 ก็จะแทนแรงดันตํ่า หรือขอมูลแทนคาดวย 0 ก็จะแทนแรงดัน
สูง ดังภาพที่ 2.17 การเขารหัสดวยวิธีน้ีเปนแบบตรงไปตรงมา ขอเสียคือทําใหตัดสินใจไดยากวาจุดใดเปน
จุดเริ่มตน หรือจุดสิ้นสุดของชวงสัญญาณที่ใชแทนคา และหากเกิดการขอมูลมีคาเดียวตอเน่ืองกัน จะทําใหการ
ควบคุมจังหวะ (Synchronized) ทําไดยาก 

 

 
ภาพที่ 2.17 การเขารหสัแบบ NRZ-L 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 107) 
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 การเขารหัสแบบ NRZ-I (NonReturn-to-Zero-Invert) เปนเทคนิคที่คลายกับวิธี NRZ-L แตมี
ความแมนยํามากกวา โดยการเปลี่ยนแปลงสัญญาณจะเกิดข้ึนที่ จุดเริ่มตนของขอมูล และจะมีการเปลี่ยนแปลง
สัญญาณเมื่อพบวา ขอมูลมีคาเปน 1 แตหากขอมูลมีคาเปน 0 ก็จะไมมีการเปลี่ยนแปลงคาใดๆ ดังภาพที่ 2.18  
 

 
ภาพที่ 2.18 การเขารหสัแบบ NRZ-I 

 ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 107) 
 

การเขารหัสแบบแมนเชสเตอร (Manchester) สําหรับเครือขายทองถ่ิน (Ethernet) จะใชเทคนิคการ
เขารหัสแบบแมนเชสเตอร โดยการเขารหัสแมนเชสเตอรน้ัน จะมีการเปลี่ยนแปลงที่จุดกึ่งกลางของแตละชวง
บิต เพื่อใชแทนบิตขอมูลกําหนดจังหวะ โดยการเปลี่ยนแปลงจากตํ่าไปสูงจะแทนคา 1 ในขณะที่การ
เปลี่ยนแปลงจากสูงไปตํ่าจะใชแทนคา 0 ดังภาพที่ 2.19 

 

 
ภาพที่ 2.19 การเขารหสัแบบ Manchester 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 109) 
 

การเขารหัสแบบดิฟเฟอรเร็นเซียลแมนเชสเตอร (Differential Manchester) ใชงานบนเครือขาย
โทเค็นริง โดยเทคนิคการเขารหัสน้ีจะพิจารณาจากชวงกลางบิตเพื่อใชสําหรับกําหนดจังหวะเทาน้ัน จะพิจารณา
จากการเปลี่ยนแปลง หรือไมมีการเปลี่ยนแปลงของจุดเริ่มตนของบิตขอมูลที่มีคาเปน 0 เทาน้ัน ดังภาพที่ 2.20 
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ภาพที่ 2.20 การเขารหสัแบบ Differential Manchester 

 ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 109) 
 

2.6.3 การแปลงขอมลูดิจิตอลใหเปนสัญญาณอนาล็อก  
สําหรับการแปลงขอมูลดิจิตอลใหเปนสัญญาณอนาล็อกจะใชอุปกรณที่เรียกวา โมเด็ม (Modem) ซึ่ง 

เปนอุปกรณที่ทําหนาที่สงขอมูลคอมพิวเตอร บนระบบการสื่อสารแบบอนาล็อก ในขณะที่โมเด็มปลายทางก็
สามารถแปลงสัญญาณอนาล็อกใหเปนสัญญาณดิจิตอล เพื่อสงใหกับคอมพิวเตอรเพื่อนําไปใชงานตอไป 
ตัวอยางเชน การสื่อสารระยะไกลระหวางคอมพิวเตอรทั้งสองฝงดวยการใชอุปกรณโมเด็มเช่ือมตอเพื่อการสง
ขอมูลผานเครือขายโทรศัพทอนาล็อก หรือการนํามาใชเพื่อเช่ือมตอเขากับเครือขายอินเทอรเน็ต 

 

 
ภาพที่ 2.21 การแปลงขอมูลดิจิตอลใหเปลี่ยนเปนสัญญาณอนาล็อกโดยใชโมเดล 

ที่มา (ผูเขียน) 
 

ปกติสัญญาณโทรศัพทซึ่งเปนสัญญาณเสียงเมื่อมีการนํามาใชเพื่อสงสัญญาณดิจิตอล จําเปนตองมีการ
เปลี่ยนสัญญาณใหอยูในรูปแบบที่เหมาะสมซึ่งเรียกวา การมอดูเลต ดวยการใชสัญญาณพาหะเพื่อสงผานเขาไป
ในชองสัญญาณ และดวยเทคนิคการมอดูเลตยังสามารถทําใหสงขอมูลในอัตราที่สูงข้ึนไดอีกดวย เชน สัญญาณ
โทรศัพทซึ่งมีแบนดวิดธเพียง 4 KHz แตสามารถสงขอมูลไดที่ความเร็วถึง 56 Kbps เปนตน 

สําหรับเทคนิคการมอดูเลตสัญญาณดิจิตอลจะคลายกับการสงสัญญาณอนาล็อก แตจะมีความแตกตาง
คือ สัญญาณที่ตองการมอดูเลตน้ันเปนสัญญาณดิจิตอล ซึ่งคุณสมบัติของสัญญาณดิจิตอลน้ันจะมีระดับแรงดันที่
แนนอน ดังน้ันสัญญาณพาหะก็จะถูกเปลี่ยนตามแอมพลิจูด ความถ่ี หรือเฟสซึ่งจะมีระดับที่แนนอน           
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โดยประกอบดวยการมอดูเลตดวยวิธี Amplitude Shift Keying (ASK), Frequency Shift Keying (FSK) 
และ Phase Shift Keying (PSK) 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.22 การมอดูเลตสัญญาณดิจิตอลในรปูแบบ ASK, FSK และ PSK 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 145, 146 และ 148) 
 
2.6.4 การแปลงขอมลูอนาลอ็กใหเปนสัญญาณดิจิตอล (Anglog – to - Digital) 

 อุปกรณที่เรียกวา โคเดค (Coder) จัดเปนอุปกรณที่สําคัญที่ใชสําหรับในการแปลงขอมูลอนาล็อก ให
เปนสัญญาณดิจิตอลดวยการใชเทคนิค Voice Digitzation ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถแปลงกับมาใหเปน
สัญญาณอนาล็อก ได ตัวอยางอุปกรณโคเดค เชน ซาวนการด สแกนเนอร วอยซเมล และ วิดีโอคอนเฟอเร็นต 
เปนตน 
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ภาพที่ 2.23 การแปลงขอมูลอนาล็อกใหเปนสญัญาณดิจิตอลดวยอุปกรณโคเดค 

ที่มา (ผูเขียน) 
  

2.7 หนวยวัดความเร็วในการสงขอมูลและการปองกันสัญญาณรบกวน 
 

2.7.1 หนวยวัดความเร็วในการสงขอมูล 
เฮริตซ (hertz) คือ หนวยวัดความถ่ีของสัญญาณขอมูลแบบอนาล็อก วิธีวัดความถ่ีจะนับจํานวนรอบ

ของสัญญาณที่เกิดข้ึนภายใน 1 วินาที เชน สัญญาณขอมูลที่มีความถ่ี 60 Hz หมายถึงใน 1 วินาที สัญญาณมี
การเปลี่ยนแปลงระดับสัญญาณ 60 รอบ (ข้ึนและลงนับเปน 1 รอบ) 

สําหรับอัตราความเร็วในกาสงขอมูลแบบดิจิตอล จะทําการวัดจากจํานวนบิตขอมูล ที่สามารถสงไดใน
ระยะเวลา 1 วินาที ซึ่งเรียกวา อัตราบิต (Bit Rate/Data Rate) คือ จํานวนบิตที่สามารถสงไปไดภายในหน่ึง
หนวยเวลา มีหนวยเปนบิตตอวินาที (bit per second : bps) เชน 14,400 bps หมายถึง มีความเร็วในการสง
ขอมูลจํานวน 14,400 บิต ในระยะเวลา 1 วินาที ในขณะที่ อัตราบอด (baud per second) จะวัดจาก
จํานวนสัญญาณที่ถูกเปลี่ยนภายใน 1 วินาที  

โดยทั่วไปแลวอัตราบิตและอัตราบอดสามารถใชงานแทนกันได ที่อัตราบิตและอัตราบอดมีคาเทากัน 
แตทั้งน้ีก็ข้ึนอยูกับการเขารหัส ซึ่งอัตราบิตสามารถมีคามากกวาอัตราบอดได 

การสงผานขอมูลดิจิตอล เปนกระบวนการที่ใหขอมูลขาวสารสงออกจากผูสง ผานตัวกลางสงขอมูล 
หรือสายสื่อสารเพื่อไปยังผูรับไดอยางถูกตอง ซึ่งโดยปกติการสงผานขอมูลดิจิตอลจําเปนตองดําเนินการกับสิ่ง
ตอไปน้ี 

 1) การเขารหัส 
 2) สงรหัสงานผานตัวกลางสื่อสาร 
 3) ปลายทางจะทําการถอดรหัสใหกลับมาเปนขอมูลตามเดิม 
 4) รหัสแตละชนิดจะมีคุณสมบัติที่แตกตางกัน รวมถึงขอกําหนดในการสงผานขอมูล 
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แบนดวิดธ (Bandwidth) คือ ปริมาณการรับและการสงขอมูล (Data-Transfer) ของอินเทอรเน็ต 
ซึ่งโดยมากเรามักวัดความเร็วของการสงขอมูลเปน bps (bit per second), Mbp (bps*1000000) เชน 
Bandwidth ของการใชสายโทรศัพทในประเทศไทย เทากับ 14.4 Kbps, Bandwidth ของสายสงขอมูลของ 
KSC ที่ใชในการเช่ือมตอกับอเมริกาเทากับ 2 Mbps เปนตน ซึ่งตัวเลข Bandwidth ที่ไดน้ีเปนเพียงตัวเลขทาง
ทฤษฎีที่บอกถึงปริมาณของขอมูลที่เขาสูซีพียูในแตละวินาที ในความเปนจริง Bandwidth ของระบบจริงอาจมี
คานอยกวาที่คํานวณเพียงเล็กนอย 

คําวา Bandwidth น้ันเกิดจาก Band หมายถึง คลื่นความถ่ี และ Width หมายถึง ความกวาง  
รวมแลว Bandwidth คือ ความกวางของคลื่นความถ่ี เปรียบไดกับถนน ย่ิง Bandwidth สูง การรับสงขอมูล 
เขา-ออก ก็ย่ิงมีประสิทธิภาพสูง ฉะน้ัน การเลือกใชบริการพื้นที่เว็บไซตสําเร็จรูป หรือโฮสต้ิง (Web hosting) 
เราควรคํานึงถึงสวนน้ีดวย เพราะถาเลือกไมดีในตอนแรก อาจสงผลเสียหายภายหลังได โดยเฉพาะเว็บไซตที่มี
จํานวนคนเขาชมเว็บไซตเปนจํานวนมากตอวัน หากเปนไปไดควรเลือก Bandwidth แบบไมจํากัด 
(Unlimited) ทั้งน้ีตองดูงบประมาณตามความเหมาะสมของเราดวย ขอมูลที่นับเปน Bandwidth มีดังตอไปน้ี 

1.) Website 
2.) Email 
3.) Ftp 

 
2.7.2 การปองกันสัญญาณรบกวน 
สัญญาณรบกวน (Noise) ที่มาพรอมกับสัญญาณขอมูลบนสายสื่อสาร ถือวาเปนเรื่องราวปกติ หรือ

อาจกลาวไดวาเปนเรื่องธรรมชาติก็วาได หากเราลองนึกดูในขณะที่เราฟงการบรรยายจากอาจารยผูสอน หรือ
กําลังดูหนังในโรงภาพยนตรมีสัญญาณรบกวนหรือไม? คําตอบ มีแนนอน ตัวอยางเชน ถาในหองเรียนเพื่อนใน
หองเรียนมีการพูดคุยสงเสียงกัน เสียงโทรศัพทดัง เสียงรถจักยานยนตที่ว่ิงบนทองถนน หรือเสียงการทํางาน
ของเครื่องปรับอากาศ เปนตน 

สัญญาณรบกวนเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึง ที่ทําใหขอมูลที่ ถูกสงออกมายังฝายผูรับน้ันอาจมี
ขอผิดพลาดในขอมูลได กลาวคือขอมูลที่ฝายรับไดรับน้ัน อาจผิดเพี้ยนไปจากเดิม ไมเหมือนขอมูลที่สงมาจาก
ดานผูสง และเมื่อมีรูปแบบของสัญญาณรบกวนที่ทําใหเกิดขอผิดพลาดตางๆ หลายชนิดดวยกัน ระบบการ
สงผานขอมูลทุกระบบ จึงจําเปนตองมีการปองกันเพื่อลดการรบกวนของสัญญาณที่กอใหเกิดขอผิดพลาดตางๆ 
ผลกระทบจากการรบกวนบนสายระหวางการสงผานขอมูล ทําใหสถานีสื่อสารทั้งสองฝงสื่อสารชาลง  
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ภาพที่ 2.24 แสดงการเกิดสัญญาณรบกวนในโรงภาพยนตร 

ที่มา (http://www.jabchai.com/main/view_joke.php?id=8111)  
 

อยางไรก็ตาม หากสามารถลดสัญญาณรบกวนกอนที่จะสงไป การสงผานขอมูลก็จะดําเนินการตอไปได
ราบรื่นกวาน้ี โดยเทคนิคที่สามารถลดสัญญาณรบกวน ประกอบดวย 

1. ใชสายเคเบิลที่มีชีลดปองกันสัญญาณรบกวน ซึ่งเปนเทคนิคหน่ึงที่ชวยการแทรกแซงจาก
คลื่นแมเหล็กไฟฟา และครอสทอลก 

2. สายโทรศัพทอยูในสภาวะที่เหมาะสม เชน มีอุปกรณกรองสัญญาณที่ชวยลดสัญญาณที่ไม
สม่ําเสมอซึ่งทางองคการโทรศัพท หรือบริษัทที่รับผิดชอบสามารถจัดหามาใหได แตน้ันหมายถึงอาจ
จําเปนตองมีคาใชจายเพิ่มในสวนน้ี แตอยางไรก็ตาม สายเชาความเร็วสูง (Leased Line) ก็เปน
ทางเลือกระดับหน่ึงที่นาสนใจซึ่งจะชวยลดขอผิดพลาดจากการสงผานขอมูลได 

3. ใชอุปกรณที่ใหมมีประสิทธิภาพและทันสมัยกวา ทดแทนอุปกรณเดิมที่หมดอายุการใชงาน 
หรือมีประสิทธิภาพตํ่า ถึงแมอุปกรณใหมน้ันจะมีราคาแพง แตเมื่อเทียบกับผลที่ไดรับกับการสงผาน
ขอมูลที่ดีข้ึน ก็นาจะเปนทางเลือกที่ดี 

4. ใชอุปกรณรีพีตเตอรในกรณีสงสัญญาณดิจิตอล หรือแอมปลิไฟเออรในกรณีที่สงสัญญาณ
อนาล็อกเพื่อเพิ่มระยะทาง อีกทั้งยังมีสวนชวยลดขอผิดพลาดลงได 

5. พิจารณาขอกําหนดและขอจํากัดของสัญญาณแตละชนิด ตัวอยางเชน สาย UTP-CAT5 ใช
สําหรับเช่ือมโยงในระยะทางไมเกิน 100 เมตร ในการสงขอมูลที่อัตราความเร็วที่ 100 เมกะบิตตอ
วินาทีเปนตน 
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บทสรุป 
 การสงขอมูลโดยปกติสัญญาณที่สงผานตัวกลางจะมีอยูสองชนิดดวยกัน คือ 1)สัญญาณอนาล็อก
สัญญาณอนาล็อก คือ สัญญาณที่อยูในรูปแบบของคลื่น (Waveform) ที่มีความตอเน่ืองกัน (Continuous) มี
การเปลี่ยนแปลงระดับของสัญญาณข้ึน – ลงตามขนาดของสัญญาณ (Amplitude) และมีความถ่ี (Frequency) 
มีหนวยที่เรียกวา Hertz (Hz) การสงสัญญาณอนาล็อกที่ระยะทางไกล ๆ จึงจําเปนตองมีเครื่องขยายสัญญาณ 
(Amplifier) เพื่อเพิ่มพลังงานใหกับสัญญาณ แตขอเสียของการใชเครื่องขยายสัญญาณคือจะทําใหเกิดสัญญาณ
รบกวน (Noise) ดังน้ันจึงจําเปนตองใชวงจรกรองสัญญาณ (Filter) เพื่อกรองเอาสัญญาณรบกวนออก           
2) สัญญาณดิจิตอล มีหนวยวัดเปน Bit rate เปนอัตราความเร็วในการสงขอมูลแบบดิจิตอล สัญญาณดิจิตอล
เมื่อเพิ่มระยะทางในการสงข้ึนจะสงผลใหสัญญาณดิจิตอลบางสวนจางหายไป (เปลี่ยนจาก 1 เปน 0) ดังน้ันจึง
จําเปนตองใชเครื่องทวนสัญญาณ (Repeater) เพื่อเปนการกูขอมูลคืนมาแลวจึงสงสัญญาณออกไปใหม ในการ
แปลงขอมูลอนาล็อก / ดิจิตอลใหเปนสัญญาณ น้ันมีวิธีการแปลงสี่วิธีดังน้ี 1. การแปลงขอมูลอนาล็อกใหเปน
สัญญาณอนาล็อก 2. การแปลงขอมูลดิจิตอลใหเปนสัญญาณดิจิตอล 3. การแปลงขอมูลดิจิตอลใหเปนสัญญาณ
อนาล็อก 4. การแปลงขอมูลอนาล็อกใหเปนสัญญาณดิจิตอล ในการสงขอมูล สามารถจําแนกการสงขอมูล ได  
สองรูปแบบคือ รูปแบบที่ 1 การสงขอมูลแบบขนาน รูปแบบที่ 2 การสงขอมูลแบบอนุกรม โดยในรูปแบบ
อนุกรรมมีวิธีการสงสองวิธี คือ 1 การสงขอมูลแบบอะซิงโครนัส และ 2 การสงขอมูลแบบซิงโครนัส และการสง
สัญญาณขอมูล สามารถแบงไดเปนสามทาง คือ แบบทางเดียว (Simplex) แบบทางใดทางหน่ึง (Half-duplex) 
และแบบสองทาง (Full-duplex) 
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คําถามทบทวน 
 

1) จงบอกความแตกตางของขอมูลและสัญญาณมาพอสังเขป 
2) ลักษณะเดนของสัญญาณอนาล็อกเปนอยางไร 
3) ลักษณะเดนของสัญญาณดิจิตอลเปนอยางไร 
4) จงบอกหลักการทํางานของ Repeater 
5) ถาเราตองการสงสัญญาณในระยะไกลโดยใชสัญญาณอนาล็อก จําเปนตองใชอุปกรณใดชวยในการ

ทํางาน 
6) รูปแบบการสงขอมูลแบบอนุกรม และแบบขนานมีหลักการสงขอมูลแบบใด 
7) จงบอกลักษณะเดนของการสงขอมูลแบบอะซิงโครนัส 
8) จงบอกลักษณะเดนของการสงขอมูลแบบซิงโครนัส 
9) จงอธิบายชองทางการสื่อสาร และสามารถแบงสัญญาณที่ใชในการสื่อสารไดเปนกี่ชนิดอะไรบาง 
10) การใชงานวิทยุของตํารวจเปนตัวอยางของการสงสัญญาณขอมูลแบบใด ? 
11) การมอดูเลต (Modulate) เปนเทคนิคที่สรางข้ึนเพื่ออะไร ? 
12) การมอดูเลตแบบ AM กับ ASK มีความแตกตางกันอยางไร 
13) การมอดูเลตแบบ FM กับ FSK มีความแตกตางกันอยางไร 
14) จากบิตขอมูล 0 0 1 1 0 1 1 ใหนักศึกษาแสดงวิธีการเขารหัสดวยวิธี NRZ-L, NRZ-I, 

Manchester และ Differential Manchester 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 3 

เนื้อหาประจาํบท  
3.1) รูปแบบการเช่ือมตอเครือขาย 
3.2) สถาปตยกรรมเครือขายแบบเพียรทเูพียร และไคลเอนต/เซิรฟเวอร 
3.3) ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอรภายในเครือขาย และรปูแบบการประมวลผลขอมลูในเครือขาย 
3.4) ประเภทของเครือขาย 
3.5) การเช่ือมตอคอมพิวเตอรสําหรบัสื่อสารขอมลู 
3.6) อุปกรณที่ใชในการสื่อสารขอมลูคอมพิวเตอร 
 

วัตถุประสงค เชิงพฤติกรรม 
1) ผูเรียนสามารถอธิบายความหมายและรูปแบบการทํางานของรูปแบบการเช่ือมตอเครือขาย       

(Topologies) ได 
2) ผูเรียนสามารถอธิบายความหมายของสถาปตยกรรมเครอืขายแบบเพียรทเูพียร และไคลเอนต/

เซิรฟเวอร 
3) ผูเรียนสามารถอธิบายความหมาย ประโยชนที่ไดรับจากประเภทของเครือขาย และการ

ประมวลผลขอมลูได 
4) ผูเรียนสามารถจําแนกประเภทของเครอืขายได 
5) ผูเรียนสามารถอธิบายสวนประกอบในการเช่ือมตอเพื่อการสื่อสารขอมลูได 
6) ผูเรียนสามารถอธิบายหลักการทํางานของอปุกรณที่ใชในการสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอรได 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท  
1) บรรยายประกอบภาพเลื่อน (slide) 
2) ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
3) ทําแบบฝกหัดทบทวน 

 
 



 
ส่ือการเรียนการสอน  

1) เอกสารประกอบการสอน 
2) ภาพเลื่อน (slide) 
3) แบบฝกหัดทบทวน 

การวัดผลและการประเมินผล  
1) ประเมินจากการซักถามในช้ันเรียน 
2) ประเมินจากการทําแบบฝกหัดทบทวนทายบทเรียน 
3) ประเมินจากความรวมมอืและความรับผิดชอบตอการเรียน 

 



 

   

บทท่ี 3 
รูปแบบการเช่ือมตอและสวนประกอบของเครือขาย 

 การนําเครื่องคอมพิวเตอรมาเช่ือมตอกันเพื่อประโยชนของการสื่อสารน้ัน สามารถกระทําไดหลาย
รูปแบบซึ่งแตละแบบก็มีจุดเดนตางกันไป รูปแบบการเช่ือมตอเครือขาย หรือที่เรียกวา โทโพโลยี (Topology) 
เปนลักษณะทั่วไปที่กลาวถึงการเช่ือมตอ เครือขายเชิงกายภาพ (Physical Topology) โดยความสัมพันธของ
อุปกรณสื่อสารที่สื่อสารไปตามแนวเสนทาง หรือที่เรียกวา ลิงก (Link) ในความหมายทางเชิงกายภาพ ลิงก 
หมายถึง เสนทางการสื่อสาร เพื่อถายโอนขอมูลจากอุปกรณหน่ึงไปยังอุปกรณหน่ึง ซึ่งลิงกจะทําใหเห็นภาพของ
เสนทางการเช่ือมตอระหวางจุดตางๆ เขาดวยกัน โดยทั่วไปแลวโครงสรางของเครือขายคอมพิวเตอรสามารถ
จําแนกตามลักษณะการเช่ือมตอไดดังน้ี 

 
3.1 รูปแบบการเชื่อมตอเครือขาย 
 

 การเช่ือมตอระบบเครือขายเขาดวยกันโดยใชสายสื่อสารในการรับ – สงขอมูลน้ัน สามารถแบงรูปแบบ
การเช่ือมตอไดเปนสองรูปแบบ คือ การเช่ือมตอแบบจุดตอจุด และการเช่ือมตอแบบหลายจุด 
 3.1.1 การเช่ือมโยงเครือขายแบบจุดตอจุด (Point-to-Point) เปนการเช่ือมตอระหวางอุปกรณสอง
อุปกรณที่เช่ือมโยงถึงกันเทาน้ัน โดยชองทางการสื่อสารจะถูกจับจองสําหรับอุปกรณสองอุปกรณเพื่อใชสื่อสาร
ระหวางกัน อยางไรก็ตามหากโหนดคูใดที่ไมมีสายสงถึงกันก็สามารถสื่อสารผานโหนดที่อยูติดกัน ซึ่งการเช่ือม
ดวยวิธีน้ีจะมีคุณสมบัติสามประการที่สําคัญ ดังน้ี 

3.1.1.1 เน่ืองจากเปนการเช่ือมตอกันแบบโดยตรงระหวางคอมพิวเตอรสองเครื่องแบนดวิดธ
บนสายสื่อสารที่ใชงานระหวางกันจะสามารถใชงานไดอยางเต็มที่โดยไมมีโหนดอื่นๆ เขามาแชรการใช
งาน 

3.1.1.2 มีความยืดหยุนในสวนของอุปกรณฮารดแวรที่ใชสื่อสารกัน รวมถึงรูปแบบของ    
แพ็กเก็ตขอมูล 

3.1.1.3 มีความปลอดภัย และความเปนสวนตัวในขอมูลที่สื่อสารกัน เน่ืองจากชองทางการ
สื่อสารที่ใชสื่อสารกันไมมีการแชรเพื่อใชงานรวมกับโหนดอื่นๆ 
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ภาพที่ 3.1 การเช่ือมโยงเครือขายแบบจุดตอจุด 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 9) 
 
ตารางที่ 3.1 ขอดี-ขอเสีย การเช่ือมโยงเครือขายแบบจุดตอจุด 

ขอดี ขอเสีย 
สามารถใชความเร็วในการสื่อสารระหวางกันไดอยาง
เต็มที่ 

หากเครือขายมีจํานวนโหนดมากข้ึน ก็จะตองใชสาย
สื่อสารมากข้ึนตาม 

มีความปลอดภัยในขอมูล ไมเหมาะกับเครือขายขนาดใหญ 
  
 3.1.2 การเช่ือมโยงเครือขายแบบหลายจุด (Multi-Point) เปนการเช่ือมโยงเครือขายที่ใชเสนทาง 
หรือลิงคเพื่อการสื่อสารรวมกัน สามารถสื่อสารระหวางกันไดดวยการใชลิงคหรือสายสื่อสารเพียงเสนเดียว 
 

 
ภาพที่ 3.2 การเช่ือมโยงเครือขายแบบหลายจุด 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 9) 
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ตารางที่ 3.2 ขอดี-ขอเสีย การเช่ือมโยงเครือขายแบบหลายจุด 
ขอดี ขอเสีย 

ประหยัดสายสงขอมูล หากสายสงขอมูลขาด จะสงผลกระทบตอระบบ
เครือขาย 

การเพิ่มเติมโหนดสามารถเพิ่มไดงาย ตองมีกลไกเพื่อควบคุมการสงขอมูล 
 ไมเหมาะกับการสงขอมูลแบบตอเน่ืองที่มีขอมูลคราว

ละมากๆ 
 
 3.1.3 รูปแบบการเช่ือมตอเครือขาย  

รูปแบบการเช่ือมตอเครือขายหรือมักเรียกสั้นๆ วา โทโพโลยี (Topologies) เปนลักษณะทั่วไปที่
กลาวถึงการเช่ือมตอคอมพิวเตอรทางกายภาพวามีรูปแบบหนาตาเปนอยางไร เพื่อใหสามารถสื่อสารรวมกันได 
และดวยเทคโนโลยีเครือขายทองถ่ินจะมีรูปแบบของโทโพโลยีหลายแบบดวยกัน ดังน้ัน จึงเปนสิ่งสําคัญทีจ่ะตอง
เรียนรูและทําความเขาใจแตละโทโพโลยีวามีความคลายคลึง หรือแตกตางกันอยางไร รวมถึงขอดีและขอเสีย
ของแตละโทโพโลยี และโทโพโลยีที่ใชกันบนเครือขายทองถ่ินมีอยูหาชนิด คือ  

3.1.3.1) โทโพโลยีแบบบัส (bus)  
3.1.3.2) โทโพโลยีแบบดาว (star)  
3.1.3.3) โทโพโลยีแบบวงแหวน (ring)  
3.1.3.4) โทโพโลยีแบบตนไม (tree)  
3.1.3.5) โทโพโลยีแบบเมช (mesh)  

แตที่นิยมใชจะมีอยูสามชนิดดวยกัน คือ โทโพโลยีแบบบัส (bus), โทโพโลยีแบบดาว (star), โทโพโลยี
แบบตนไม (tree) 

 
3.1.3.1 โทโพโลยีแบบบัสเปนรูปแบบการเช่ือมตอเครือขายที่ใชชองทางการสื่อสารรวมกัน ซึ่ง 

ประกอบดวยคอมพิวเตอรตางๆ ที่เช่ือมตอบนบัส หรือสายเคเบิลที่ทําหนาที่เหมือนกับกระดูกสันหลัง 
แบบบัส (BUS Topology) เปนการเช่ือมตอคอมพิวเตอรทุกเครื่องบนสายสัญญาณ

หลักเสนเดียว (backbone) ที่เรียกวา BUS เพราะปลายทั้งสองดานปดดวยอุปกรณที่เรียกวา 
Terminator ไมมีคอมพิวเตอรเครื่องใดเครื่องหน่ึงเปนศูนยกลางในการเช่ือมตอ คอมพิวเตอร
เครื่องใดหยุดทํางาน ก็ไมมีผลกับคอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ ในเครือขาย 
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ภาพที่ 3.3 โทโพโลยีแบบบสั 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 11) 
 

ตารางที่ 3.3 ขอดี-ขอเสีย โทโพโลยีแบบบัส 
ขอดี ขอเสีย 

มีรูปแบบโครงสรางไมซับซอน ติดต้ังงาย หากสายแกนหลักเกิดขาด เครือขายทั้งระบบจะ
หยุดการทํางาน 

การเพิ่มโหนดสามารถเพิ่มตอเขากับสายแกนหลัก
ไดทันที 

กรณีเครือขายหยุดการทํางาน ตรวจสอบจุดเสีย
คอนขางยาก 

ประหยัดสายสงขอมูล เน่ืองจากทุกโหนดสามารถ
เช่ือมตอเขากับสายแกนหลักไดทันที 

แตละโหนดที่เช่ือมตอบนเครือขายจะตองอยูหาง
กันตามขอกําหนด 

 
3.1.3.2 แบบดาว (Star topology) เปนการเช่ือมตอสถานีหรือจุดตางๆ ออกจาก 

คอมพิวเตอรศูนยกลางหรือคอมพิวเตอรแมขายที่เรียกวา File Server แตละสถานีจะมีสายสัญญาณเช่ือมตอกับ
ศูนยกลาง ไมมีการใชสายสัญญาณรวมกัน เมื่อสถานีใดเกิดความเสียหายจะไมมีผลกระทบกับสถานีอื่นๆ 
ปจจุบันนิยมใชอุปกรณ SWITCH เปนตัวเช่ือมตอจากคอมพิวเตอรแมขายหรือคอมพิวเตอรศูนยกลาง 
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ภาพที่ 3.4 โทโพโลยีแบบดาว 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 11) 
 
ตารางที่ 3.4 ขอดี-ขอเสีย โทโพโลยีแบบดาว 

ขอดี ขอเสีย 
มีความคงทนสูงกวาแบบบัส โดยหากสายเคเบิล
บางโหนดเสียหาย จะไมกระทบตอโหนดอื่นๆ 

สิ้นเปลืองสายเคเบิล เน่ืองจากทุกๆ โหนดตองมี
สายเคเบิลเช่ือมโยงเขากับ Hub หรือ SWITCH 

การวิเคราะหจุดเสียบนเครือขายทําไดงายกวา 
เน่ืองจากมี Hub หรือ SWITCH เปนศูนยกลาง 

พอรตเช่ือมตอบน Hub หรือ SWITCH มีจํานวน
จํากัด แตถาหากใชงานจนเต็มก็สามารถเช่ือมโยง 
Hub หรือ SWITCH ตัวที่สองได 

 ห ากอุ ป ก รณ .Hub ห รื อ  SWITCH เ สี ยห าย 
เครือขายจะหยุดการทํางานทันที 

 
3.1.3.3 แบบวงแหวน (Ring Topology) เปนการเช่ือมตอเครือขายเปนรูปวงแหวนหรือแบบ 

วนรอบ โดยสถานีแรกเช่ือมตอกับสถานสุดทาย การรับสงขอมูลในเครือขายจะตองผานทุกสถานีโดยมีตัวนําสาร
ว่ิงไปบนสายสัญญาณของแตละสถานี ตองคอยตรวจสอบขอมูลที่สงมา ถาไมใชของตนเองตองสงผานไปยัง
สถานีอื่นตอไป 
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ภาพที่ 3.5 โทโพโลยีแบบวงแหวน 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 12) 
 

ตารางที่ 3.5 ขอดี-ขอเสีย โทโพโลยีแบบวงแหวน 
ขอดี ขอเสีย 

สิทธิในการสงขอมูลของแตละโหนดภายใน
เครือขายมีความเทาเทียมกัน 

สายเคเบิลที่ใชเปนวงแหวน หากเกิดชํารุดเสียหาย 
เครือขายจะหยุดการทํางานลง 

ประหยัดสายเคเบิล หากมีบางโหนดบนเครือขายเกิดขัดของ จะยาก
ตอการตรวจสอบและคนหาโหนดที่เสีย 

การติดต้ังไมยุงยาก รวมถึงการเพิ่มหรือลดโหนด
ทําไดงายข้ึน 

ประสิทธิภาพตํ่ากวาแบบอื่น เน่ืองจากตองผาน
อุปกรณหลายตัว ถาอุปกรณบางตัวหรือสาย
เคเบิ้ลชํารุด จะทําใหเครือขายทั้งหมดไมสามารถ
ใชการได (ในกรณี Ringทางเดียว) 
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3.1.3.4 แบบตนไม (Tree Topology) เปนการผสมผสานกันระหวางการตอแบบ Bus และ  
Star หรือเปนการตอ Star ซอนกันหลายช้ัน 
 

 
ภาพที่ 3.6 โทโพโลยีแบบตนไม 

ที่มา (ผูเขียน) 
 

ตารางที่ 3.6 ขอดี-ขอเสีย โทโพโลยีแบบตนไม 
ขอดี ขอเสีย 

ในแตละสวนยอยๆ จะตอถึงกันแบบ Star ทํา
ไดรับขอดีของการตอแบบ Star มาดวย 

ระยะทางในแตละสวนยอยๆ จะถูกจํากัดโดยชนิด
ขอ ง สาย  ถ า ส ายหลั ก  Hub ห รื อ  SWITCH 
ตัวกลางหลักเสีย ระบบเครือขายทั้งหมดจะไม
สามารถใชการได 
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3.1.3.4 แบบเมช (Mesh Topology) อุปกรณตางๆ ทุกๆ ตัวมีสายหรือสงขอมูลตอเฉพาะ 
ระหวางแตละตัว ทําใหมองดูเหมือนวาอุปกรณสองตัวมีถนนที่ใชเฉพาะสองอุปกรณน้ันๆ ดังน้ันหากมีอุปกรณ n 
ตัว แตละตัวจะมีชองทาง (channel).เทากับ  n-1 ชอง และมีชองทางทั้ งหมดในเครือข ายเท ากับ                 
สูตรน้ี n(n-1)/2 
 

 
ภาพที่ 3.7 โทโพโลยีแบบเมช 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 10) 
 
ตารางที่ 3.7 ขอดี-ขอเสีย โทโพโลยีแบบเมช 

ขอดี ขอเสีย 
ตรวจหาจุดที่เสียหายไดงาย มีความปลอดภัยทด
ทาน รับสงขอมูลไดปริมาณมากและไมมีปญหา
เรื่องการจัดการจราจร 

ใชสายเปนจํานวนมาก ตรวจสอบแกไขระบบทํา
ไดยาก ไมนิยมเพราะสินเปลืองคาใชจาย 

 
ตัวอยางการใชสูตรคํานวณระบบเครือขายแบบเมช (mesh) 
บริษัท ม.อุดร ตองการสรางเครือขายที่ใชโทโพโลยีแบบแมชโดยมีอุปกรณทั้งหมด 9 เครื่อง จงหา

จํานวนสายเช่ือมตอที่ใชทั้งหมดในเครือขายน้ี และจํานวนพอรตที่จําเปนตองใชของแตละอปุกรณ 
วิธีทํา  สูตรที่ใช          =      n(n-1)/2 

n   คือจํานวนของอุปกรณ 
n = 9    แทนคาได    9(9-1)/2 = 36 เสน  
จํานวนพอรแตละอุปกรณ   (9-1) = 8 พอรต 
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3.2 สถาปตยกรรมเครือขายแบบเพียรทูเพียร และไคลเอนต/เซิรฟเวอร 
 

 3.2.1 เครือขายแบบเพียรทูเพียร (Peer-to-Peer Network) เครือขายประเภทน้ีเครื่องคอมพิวเตอร
บนเครือขายมีสิทธิเทาเทียมกัน ไมมีเครื่องใดเครื่องหน่ึงทําหนาที่เปนเซิรฟเวอรโดยเฉพาะ โดยเปนได ทั้ง
ผูบริหาร (Server) และผูขอบริหาร (Client) ในขณะเดียวกันทั้งน้ีข้ึนอยูกับการติดต้ังเพื่อใชงานตามแต
ลักษณะเปนสําคัญ 

 
ภาพที่ 3.8 เครือขายแบบเพียรทเูพียร 

ที่มา (Larry L. Peterson and Bruce S. Davie, 2011, หนา 771) 
 
ตารางที่ 3.8 ขอดี-ขอเสีย เครือขายแบบเพียรทูเพียร 

ขอดี ขอเสีย 
ลงทุนตํ่า เหมาะสําหรับเครือขายขนาดเล็ก 
จํานวน 10 – 20 เครื่อง 

ไมเหมาะกับเครือขายขนาดใหญ 

ไมจําเปนตองพึ่งพาผูดูแลระบบ โดยผูใชงานแตละ
คนสามารถกําหนดสิทธิเพื่อแชรใชงาน 
บนเครือขายไดดวยตนเอง 

หากเครื่องที่เปดแชรถูกเครื่องอื่นๆ บนเครือขาย
เขาถึงขอมูลดวยจํานวนความถ่ีคราวละมากๆ 
เครื่องดังกลาวจะทํางานสะดุด หรือชาลงอยาง
เห็นไดชัด 

ไมจํ าเปนตองใช ระบบปฏิบั ติการเครือข าย 
เน่ืองจากสามารถสรางเครือขายประเภทน้ีได 
จากระบบปฏิบัติการวินโดวสทั่วไปไดทันที 

มีระบบความปลอดภัยที่คอนขางตํ่า 

 การสํารองขอมูลมีความยุงยาก เน่ืองจากขอมูล
กระจายจัดเก็บไปตามแตละเครื่อง 
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3.2.2 เครือขายแบบไคลเอนต / เซิรฟเวอร (Client / Server Network) เครือขายประเภทน้ีจะมี
เครื่องศูนยบริการที่เรียกวาเครื่องเซิรฟเวอรมากกวาหน่ึงตัวเช่ือมตอกันภายในวงแลนเดียวกัน ซึ่งเซิรฟเวอรแต
ละตัวก็รับผิดชอบหนาที่ที่แตกตางกัน 

 

 
ภาพที่ 3.9 เครือขายแบบไคลเอนต / เซิรฟเวอร 

ที่มา (ผูเขียน) 
 
ตารางที่ 3.9 ขอดี-ขอเสีย เครือขายแบบไคลเอนต / เซิรฟเวอร 

ขอดี ขอเสีย 
มีความปลอดภัยสูง ระบบมีความซับซอน ดังน้ันจําเปนตองพึ่งพา

ผูดูแลระบบ ซึ่งตองมีความเช่ียวชาญดานระบบ
เครือขาย 

มีประสิทธิภาพสูง สามารถเช่ือมตอเครื่องลูกขาย
ไดจํานวนมาก 

มีคาใชจายสูง 

สํารองขอมูลไดงาย เน่ืองจากสามารถสํารอง
ขอมูลจากเครื่องเซิรฟเวอรไดเพียงเครื่องเดียว 

 

มีความนาเช่ือถือสูง  
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3.3 ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอรภายในเครือขาย และรูปแบบการประมวลผลขอมูลในเครือขาย 
 
 ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอรภายในเครือขายคอมพิวเตอรจําแนกไดเปนสีป่ระเภท 

3.3.1 เซิรฟเวอร (server) เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่ใหบริการตางๆ โดยแตละ
เครือขายคอมพิวเตอรสามารถมีเครื่องคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร ไดหลายเครื่องตามตองการ เชน 

 1) File Server ทําหนาที่ใหบริการแฟมขอมูลแกเครื่องคอมพิวเตอรอื่นๆ 
2) Database Server ทําหนาที่ใหบริการฐานขอมูลแกเครื่องคอมพิวเตอรภายใน
เครือขาย 
3) Print Server ทําหนาที่ใหบริการเครื่องพิมพ ในการพิมพเอกสารตางๆโดยแตละ
เครือขายคอมพิวเตอรอาจมีเครื่องพิมพเพียงหน่ึงเครื่องที่เช่ือมตอเขากับ print 
server 
4) Internet Server เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถติดตอกับเครือขาย
อินเทอรเน็ตได และทําหนาที่ใหบริการแกเครื่องคอมพิวเตอรอื่นๆ ในการใช
อินเทอรเน็ตดวยโดยที่เครื่องคอมพิวเตอรอื่นจะติดตอกับ Internet server และรับ
ขอมูลจากเครือขายอินเทอรเน็ตผาน Internet server 
5) Web server ทําหนาที่เก็บขอมูล Web site และเมื่อเครื่องคอมพิวเตอรอื่น
ตองการเรียกดูขอมูลจาก Web site เหลาน้ัน Web server จะทําหนาที่สงขอมูล
เหลาน้ันไปให 
6) Mail Server จะทําหนาที่เก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส (electronic mail หรือ   
e-mail) ที่มีการสงระหวางบุคคลหรือองคการตางๆ และจะใหบริการสงจดหมาย
เหลาน้ันไปยังเจาของจดหมายเมื่อมีการเรียกใช 
7) Domain Name server ทําหนาที่เก็บช่ือโดเมน และแปลช่ือโดเมนใหเปนไอพี
แอดเดรส (IP address) 

  3.3.2 เวิรกสเตชัน (workstation) เปนเครื่องคอมพิวเตอรทั่วๆ ไปที่สามารถทําการ
ประมวลผลขอมูลตางๆ ได 
  3.3.3 ไคลเอนต (client) เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่มีการเรียกใชขอมูลจากเซิรฟเวอร 
  3.3.4 เทอรมินัล (terminal) เปนอุปกรณที่ประกอบดวย จอภาพ แปนพิมพ และอุปกรณ
อื่นๆ.เทอรมินัลไมสามารถประมวลผลขอมูลไดดวยตัวเอง แตใชการสื่อสารขอมูล กับเซิรฟเวอรและให 
เซิรฟเวอรทําการประมวลผลขอมูลพรอมทั้งสงขอมูลปรากฏบนจอภาพได 
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3.4 ประเภทของเครือขาย 
 

เครือขายคอมพิวเตอร สามารถจําแนกตามระยะทางของการเช่ือมตอระหวางอุปกรณการสื่อสารไดเปน 
สี่ประเภทดังน้ี 
 3.4.1 เครือขายทองถ่ิน (Local Area Network หรือ LAN) เปนเครือขายสวนบุคคลที่มีการเช่ือมตอ 
และครอบคลุมภายใตพื้นที่และระยะทางที่จํากัด ตัวอยางเชน ภายในอาคารเดียวกัน ภายในสํานักงาน หรือ
ภายในมหาวิทยาลัย ระบบน้ีเปนระบบแลนอยางงายสามารถทําการเช่ือมตอเครื่องพีซีต้ังแตสองตัวข้ึนไปให
สามารถใชงานรวมกันได น้ันหมายรวมถึงการใชเครื่องพิมพรวมกันดวย ดังน้ันระบบน้ีจึงเหมาะสําหรับการ
เช่ือมตอเครื่องพีซีหลายๆ เครื่องเพื่อใหสามารถใชทรัพยากรรวมกันได แตเน่ืองจากระบบถูกจํากัดดวยขนาด 
ระยะทางการเช่ือมตอจึงทําไดประมาณไมเกิน 10 กิโลเมตร มีความเร็วในการแลกเปลี่ยนขอมูลสูง ประมาณ 
10-100 Mbps สื่อที่ใชมักจะเปนสื่อแบบสายสัญญาณ สวนใหญจะใชในองคการ สํานักงาน เชน เครือขาย
ภายในมหาวิทยาลัยหรือ เครือขาย ภายในบริษัท แตหากมีการยืดระยะทางไกลออกไป จําเปนตองใชอุปกรณใน
การทวนสัญญาณ (Repeater) แตในการยืดระยะทางออกไปตองคํานึงถึงขอจํากัดในระยะทางบวกกับจํานวน
อุปกรณทวนสัญญาณที่นํามาใชงานในเครือขายดวย ดังภาพที่ 3.10 (a) 
 3.4.2 เครือขายระดับเมือง (Metropolitan Area Network หรือ MAN) เปนเครือขาย 
คอมพิวเตอรขนาดใหญที่มีการเช่ือมตอเครือขายแลนหลายๆ วงเขาดวยกัน ซึ่งอาจครอบคลุมพื้นที่ทั้งตําบลหรือ
ทั้งอําเภอ แตจะเล็กกวา WAN โดยเครือขายน้ีจําเปนตองมีแบ็กโบน (Backbone) ที่ทําหนาที่เปนสายแกน
หลักในการเช่ือมตอเครือขายในกลุมเขาดวยกัน เครือขายคอมพิวเตอรชนิดน้ีเกิดจากการเช่ือมตอของเครือขาย
คอมพิวเตอรแบบทองถ่ินหลายๆ เครือขายเขาดวยกัน ยกตัวอยางเชน การบริการเคเบิลทีวีตามจังหวัดตางๆ 
โดยเครือขาย MAN มีรูปแบบดังภาพที่ 3.10 (b) 
 3.4.3 เครือขายระดับประเทศ (Wide Area Network หรือ WAN) เปนเครือขายคอมพิวเตอร ขนาด
ใหญมาก ภายในเครือขายประกอบไปดวย เครือขายแบบ LAN และ MAN พื้นที่ของเครือขายแบบ WAN 
สามารถครอบคลุมไดทั้งประเทศ หรือทั่วโลก เครือขายอินเทอรเน็ตที่ใหบริการครอบคลุมทั่วโลกก็เปนเครือขาย
แบบ WAN เครือขายหน่ึงเชนกัน ดังภาพที่ 3.10 (c) โดยที่เครือขายประเภทน้ีมีการใชชองทางการสื่อสารหลาย
รูปแบบดวยกัน ยกตัวอยางเชน ใชรูปแบบการเช่ือมตอโดยใชสายโทรศัพท สายเคเบิล และดาวเทียม เปนตน 
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ภาพที่ 3.10 ประเภทของเครือขายคอมพิวเตอร 

ที่มา (http://www.thaigoodview.com/node/32463) 
 
 2.4.4 TAN = Tiny Area Network คือ เครือขายขนาดเล็กที่ไมมีเครื่อง Server เปนเครื่องแมขายเชน 
รานใหบริการอินเทอรเน็ต 

 
ภาพที่ 3.11 เครือขายขนาดเล็ก TAN 

ที่มา (http://blog.cabstechservices.com/wireless-networking-with-802-11n) 
 
3.5 การเชื่อมตอคอมพิวเตอรสําหรับสื่อสารขอมูล 
 
 เปนการเช่ือมโยงคอมพิวเตอรตนทางเขากับคอมพิวเตอรปลายทาง โดยใชตัวกลางหรือสื่อกลางสําหรับ
เช่ือมตอ ซึ่งสามารถทําไดหลายรูปแบบ การตอแบบสายตรงเขากับเครื่องน้ัน อาจจะตอตรงโดยใชชองตอแบบ
ขนานของเครื่องทั้งสองเครื่อง เพื่อใชสําหรับโอนยายขอมูลระหวางเครื่องได หรืออาจจะตอโดยใชอินเทอรเฟส
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การดใสไวในเครื่องสําหรับเปนจุดตอก็ไดข้ึนอยูกับลักษณะของการใชงาน วาเปนการเช่ือมตอระยะไกลจาก
คอมพิวเตอรตนทางไปยังปลายทาง โดยตองใชระบบการเช่ือมตอผานเครือขายโทรศัพทสาธารณะ   
  3.5.1 สวนประกอบที่สําคัญสําหรับเครือขาย 
   3.5.1.1 สายเคเบิล เปนอุปกรณที่ใชในการขนสงสัญญาณขอมูลไปยังปลายทางที่
ตองการ 
   3.5.1.2 การดเครือขาย การดเครือขายจะทํางานไดตอเมื่อไดลงโปรแกรมขับอุปกรณ
หรือเรียกวาไดรเวอรของการดเครือขายย่ีหอน้ันๆ เพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรรูจักกับการดและสามารถ เรียกใช
งานได  
   3.5.1.3 อุปกรณเพื่อการเช่ือมโยง เปนอุปกรณที่ถูกออกเปนเพื่อใชในการเช่ือมโยง
สําหรับระหวางเครื่องคอมพิวเตอร จะประกอบดวย รีพีตเตอร ฮับ บริดจ สวิตช เราเตอร และเกตเวย 
   3.5.1.4 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานบนเครือขาย จะมีทั้ง
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชเปนเครื่องเซิรฟเวอร และเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชเปนเครื่องลูกขาย 
   3.5.1.5 ซอฟตแวรเครือขาย ซอฟตแวรเครือขายในที่น้ีหมายรวมถึงโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมอรรถประโยชนที่ใชงานบนเครือขาย  
    3.5.1.6 โปรโตคอล ปกติแลวโปรโตรคอลจะผนวกไวอยูในโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
เครือขาย ซึ่งทั้งเครื่องเซิรฟเวอรและเครื่องลูกขายจําเปนตองระบุชนิดของโปรโตคอลที่ใชงานลงไป  
 

3.6 อุปกรณท่ีใชในการสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอร 
 

 3.6.1 โมเด็ม (MODULATION DEMODULATION หรือ MODEM) เปนอุปกรณที่ทําหนาที่แปลง 
สัญญาณดิจิตอลจากเครื่องคอมพิวเตอรใหเปนสัญญาณอนาล็อก เรียกข้ันตอนน้ีวา modulation และทําหนาที่
แปลงสัญญาณอนาล็อกใหเปนสัญญาณดิจิตอลเพื่อคอมพิวเตอรจะไดนําไป ประมวลผล ข้ันตอนน้ีเรียกวา 
demodulation โมเด็มสามารถจําแนกไดเปนสามประเภท คือ โมเด็มภายใน มีรูปแบบการดที่เปนแผงวงจร ใช
สําหรับเสียบเขากับสล็อตบนเมนบอรดภายในเคสคอมพิวเตอร (internal modem ภาพที่ 3.12 a) โมเด็มแบบ
ภายนอก จะมีรูปแบบเปนกลองเล็กๆ ที่มีสาย RS-232 ไวสําหรับเช่ือมตอเขากับพอรตอนุกรมของเครื่องพีซี แต
ในปจจุบันไดเปลี่ยนมาเปนแบบยูเอสบีพอรต (external modem ภาพที่ 3.12 b) และ โมเด็มไรสาย เปน
อุปกรณที่ไดรับความนิยมเพราะรูปแบบการเช่ือมตอมีความหลากหลายไมจําเพาะตองมีสายสัญญาณก็สามารถ
เช่ือมตอเขาระบบโดยใชสัญญาณ WIFI (wireless modem ภาพที่ 3.12 c)  
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ภาพที่ 3.12 โมเด็มในรูปแบบตาง ๆ 

ที่มา (ผูเขียน) 
 

 3.6.2 มัลติเพล็กซเซอร (Multiplexer) วิธีการเช่ือมตอการสื่อสารระหวางผูรับและผูสงปลายทางที่
งายที่สุด คือ การเช่ือมตอแบบจุดตอจุด (Point to Point) แตตองเสียคาใชจายสูงและใชงานไมเต็มที ่ 
 

 
ภาพที่ 3.13 มัลติเพลก็ซเซอร 

ที่มา (http://computersapa.blogspot.com/2014/08/3_43.html) 
 

 3.6.3 คอนเซนเตรเตอร (Concentrator) เปนมัลติเพล็กซเซอรที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถเพิ่มสาย 
หรือชองทางการสงขอมูลไดมากข้ึน การสงขอมูลจะเปนแบบอซิงโครนัส 
 

 
ภาพที่ 3.14 คอนเซนเตรเตอร 

ที่มา (http://documentation.netgear.com/ssl312/ 
enu/202-10208-01/SSL312-01-1.html) 
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 3.6.4 คอนโทรลเลอร (Controller) เปนมัลติเพล็กซเซอรที่สงขอมูลแบบอะซิงโครนัส ที่สามารถสง 
ขอมูลดวยความเร็วสูงไดดี การทํางานจะตองมีโปรโตคอลพิเศษสําหรับกําหนด วิธีการรับสงขอมูล มีบอรด
วงจรไฟฟาและซอฟตแวรสําหรับคอมพิวเตอร 
 

 
ภาพที่ 3.15 คอนโทรลเลอร 

ที่มา (http://www.hw-group.com/products/io_controller/index_en.html) 
 

 3.6.5 ฮับ (HUB) เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทําหนาที่เชนเดียวกับมัลติเพล็กซเซอร ซึ่งนิยมใชกับ 
ระบบเครือขายทองถ่ิน (LAN) มีราคาตํ่า ติดตอสื่อสารขอมูลตามมาตรฐาน IEEE 802.3 

 
ภาพที่ 3.16 ฮับ 

ที่มา (http://computersapa.blogspot.com/2014/08/3_43.html) 
 
3.6.6 สวิตช (Switch) มีความสามารถในการทํางานมากกวา Hub โดยที่อุปกรณ Switch จะทํางาน

ในการรับ-สงขอมูล ที่สามารถสงขอมูลจากพอรตหน่ึงของอุปกรณไปยังเฉพาะพอรตปลายทางที่เช่ือมตออยูกับ
อุปกรณ หรือเครื่องคอมพิวเตอรที่ตองการสงขอมูลไปหาเทาน้ัน ซึ่งจากหลักการทํางานในลักษณะน้ี ทําให
พอรตที่เหลือของอุปกรณ Switch ที่ไมเกี่ยวของกับการรับ-สงขอมูลน้ัน สามารถทําการรับ-สงขอมูลกันไดพรอม
กันในเวลาเดียวกัน ดวยเหตุน้ีทําใหในปจจุบันอุปกรณ Switch จึงไดรับความนิยมในการนํามาใชงานในระบบ
เครือขายมากกวา Hub 
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ภาพที่ 3.17 สวิตช  

ที่มา (http://www.uit.co.th/3com_4500G.php) 
 
 3.6.7 ฟรอนต – เอ็นโปรเซสเซอร หรือ FEP (Front-End Processor) เปนคอมพิวเตอรที่ใชเช่ือมตอ 
ระหวางโฮสตคอมพิวเตอร หรือมินิคอมพิวเตอรกับอุปกรณเครือขายสําหรับสื่อสารขอมูล เชน โมเด็ม          
มัลติเล็กซเซอร เปนตน FEP เปนอุปกรณทีมีหนวยความจํา (RAM) และซอฟตแวรสําหรับ ควบคุมการทํางาน
เปนของตัวเองโดยมีหนาที่หลักคือ ทําหนาที่แกไขขาวสาร เก็บขาวสาร เปลี่ยนรหัสรวบรวมหรือกระจายอักขระ 
ควบคุมอัตราความเร็วในการรับสงขอมูล จัดคิวเขาออกของ ขอมูล ตรวจสอบขอผิดพลาดในการสงขอมูล 
 

 
ภาพที่ 3.18 ฟรอนต – เอ็นโปรเซสเซอร 

ที่มา (http://computersapa.blogspot.com/2014/08/3_43.html) 
 

 3.6.8 อิมูเลเตอร (Emulator) เปนอุปกรณที่ทําหนาที่เปลี่ยนกลุมขาวสารจาก โปรโตคอลแบบหน่ึงไป 
เปนกลุมขาวสาร ซึ่งใชโปรโตคอลอีกแบบหน่ึงแตจะเปนอุปกรณฮารดแวรหรือเปนโปรแกรม ซอฟตแวรก็ได 
บางครั้งอาจจะเปนทั้งสองอยาง โดยทําใหคอมพิวเตอรที่ตอเขามาน้ันดูเหมือนเปน เครื่องเทอรมินัลหน่ึงเครื่อง 
โฮสตหรือมินิคอมพิวเตอรในปจจุบันนิยมนําเครื่อง PC มาใชเปน เทอรมินัลของเครื่องเมนเฟรมคอมพิวเตอร 
ทั้งน้ีเพราะประหยัดกวาและเมื่อไรที่ไมใชติดตอกับมินิ หรือเมนแฟรมก็สามารถใชเปน PC ทั่วไปได 
 



รูปแบบการเชื่อมตอและสวนประกอบของเครือขาย     

 

 

61

 
ภาพที่ 3.19 อิมูเลเตอร 

ที่มา (https://www.blognone.com/node/63308) 
 

 3.6.9 เกตเวย (Gateway) เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่มีหนาที่หลัก คือ ทําใหเครือขายคอมพิวเตอร
สองเครือขายหรือมากกวาซึ่งมีลักษณะแตกตางกัน สามารถสื่อสารกันไดเสมือนกับเปนเครือขาย เดียวกัน 
โดยทั่วไปแลวระบบเครือขายแตละเครือขายอาจจะแตกตางกันในหลายกรณี เชน ลักษณะ การเช่ือมตอ 
(Connectivity) ที่ไมเหมือนกัน โปรโตคอลที่ใชสําหรับรับสงขอมูลตางกัน เปนตน 
 

 
ภาพที่ 3.20 เกตเวย  

ที่มา (http://www.voip-info.org/wiki/view/VOIP+GSM+Gateways) 
  

3.6.10 บริดจ (Bridge) เปนอุปกรณ IWU (Inter Working Unit) ที่ใชสําหรับเช่ือมเครือขายทองถ่ิน 
(Local Area Network หรือ LAN) สองเครือขายเขาดวยกัน ซึ่งอาจจะใชโปรโตคอลที่เหมือนกันหรือ ตางกันก็
ได บริดจ เปนอุปกรณที่ทํางานอยูบนสองช้ันสื่อสารแรกบนแบบจําลอง OSI คือช้ันพิสิคัลและช้ันดาตาลิงก โดย
จะทําหนาที่เหมือนสะพาน เพื่อเช่ือมตอระหวางเครือขายที่ใชโปรโตคอลเดียวกัน ยกตัวอยางเชน ระหวาง
อีเทอรเน็ตแลนดวยกัน หรืออาจเปนเครือขายที่ใชโปรโตคอลตางกันก็ได เชน ระหวางอีเทอรเน็ตกับโทเค็นริง 
ความสามารถในการทํางานของ บริดจ น้ันเหนือกวา รีพีตเตอร โดยมันสามารถแบงเครือขายขนาดใหญ
ออกเปนเครือขายยอยหรือเปนเซกเมนตยอยๆ ได ดังน้ันมันจึงสามารถลดความคับค่ังของขอมูลบนเครือขายได 
และการทํางานในช้ันดาตาลิงกของบริดจ ทําใหสามารถเขาถึงฟสิคัลแอดเดรสของทุกๆ โหนดบนเครือขายได 
โดยมันจะทําการตรวจสอบแอดเดรสปลายทางและจะสงขอมูลไปยังเซกเมนตที่เกี่ยวของเทาน้ัน น้ีเปนจุดเดนใน
การลดความหนาแนนหรือความคับค่ังบนเครือขายไดเปนอยางดี 
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ภาพที่ 3.21 บริดจ 

ที่มา (http://www.tanti.ac.th/Com-tranning/NetWork/bridge.htm) 
 

3.6.11 เราเตอร (Router) เปนอุปกรณที่ใชเช่ือมตอเครือขายเขาดวยกัน ซึ่งอาจจะเปนเครือขาย
เดียวกันหรือขามเครือขายกัน โดยการเช่ือมกันระหวางหลายเครือขายแบบน้ีเรียกวา เครือขายอินเทอรเน็ต 
(Internet) โดยเครือขายแตละเครือขายจะเรียกวา เครือขายยอย (Subnetwork) สวนอุปกรณที่ใชเช่ือมตอ
ระหวางเครือขาย เรียกวา IWU (Inter Working Unit) ไดแก เราเตอรและบริดจ 

 

  
ภาพที่ 3.22 เราเตอร 

ที่มา (http://ireview.in.th/pr-linksys-ces-wireless-ac-router) 
 

 3.6.12 รีพีตเตอร (Repeater) เปนอุปกรณที่ใชสําหรับสงสัญญาณซ้ํา เพื่อสงสัญญาณน้ีในระยะไกล
ปองกันการขาดหายของสัญญาณ ซึ่งรูปแบบของเครือขายแตละแบบรวมทั้งสายสัญญาณ ที่ใชเปนตัวกลางหรือ
สื่อกลาง แตละชนิดจะมีขอจํากัดของระยะทางในการสง ดังน้ันเมื่อตองการสง สัญญาณใหไกลกวาปกติตอง
เช่ือมตอกับรีพีตเตอรดังกลาว เพื่อทําใหสามารถสงสัญญาณ ไดไกลย่ิงข้ึน 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.23 รีพีตเตอร 
ที่มา (http://www.matrox.com/graphics/en/products/legacy/veos/vsrptr0f/#close) 
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บทสรุป 
 รูปแบบการเช่ือมตอเครือขาย (Topologies) เปนการเช่ือมตอระบบเครือขายเขาดวยกันโดยใชสาย
สื่อสารในการรับ – สงขอมูล การเช่ือมตอไดเปนสองรูปแบบคือ 1. การเช่ือมโยงเครือขายแบบจุดตอจุด           
(Point-to-Point) 2. การเช่ือมโยงเครือขายแบบหลายจุด (Multi-Point) รูปแบบการเช่ือมตอเครือขาย          
(Topologies) ที่ใชกันบนเครือขายทองถ่ินมีอยูหาชนิด 1. โทโพโลยีแบบบัส (bus) 2. โทโพโลยีแบบดาว (star) 
3. โทโพโลยีแบบวงแหวน (ring) 4. โทโพโลยีแบบตนไม (tree) 5. โทโพโลยีแบบเมช (mesh) แตที่นิยมใชจะมี
อยูสามชนิดดวยกัน คือ โทโพโลยีแบบบัส (bus), โทโพโลยีแบบดาว (star), โทโพโลยีแบบวงแหวน (ring) 
สถาปตยกรรมเครือขายแบบเพียรทูเพียร (Peer-to-Peer Network) เครือขายประเภทน้ีเครื่องคอมพิวเตอรบน
เครือขายมีสิทธิเทาเทียมกัน ไมมีเครื่องใดเครื่องหน่ึงทําหนาที่เปนเซิรฟเวอรโดยเฉพาะ และไคลเอนต /
เซิรฟเวอร เครือขายประเภทน้ีจะมีเครื่องศูนยบริการ ที่เรียกวาเครื่องเซิรฟเวอรมากกวาหน่ึงตัวเช่ือมตอกัน
ภายในวงแลนเดียวกัน ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอรภายในเครือขาย จําแนกไดเปนสี่ประเภท 1 เซิรฟเวอร 
(server)  2 เวิรกสเตชัน (workstation) 3 ไคลเอนต (client) 4 เทอรมินัล (terminal) รูปแบบการประมวลผล
ขอมูลในเครือขายคอมพิวเตอร (Computing Architecture ) สามารถจําแนกไดเปนสองประเภท ดังน้ี 1. การ
ประมวลผลขอมูลที่ศูนยกลาง (centralized processing) 2. การประมวลผลขอมูลแบบไคลเอนต/เซิรฟเวอร 
(client/server processing) ประเภทของเครือขายคอมพิวเตอรสามารถจําแนกตามระยะทางของการเช่ือมตอ
ระหวางอุปกรณการสื่อสารไดเปนสี่ประเภทดังน้ี 1 เครือขายทองถ่ิน (Local Area Network หรือ LAN) 2 
เครือขายระดับเมือง (Metropolitan Area Network หรือ MAN) 3 เครือขายระดับประเทศ (Wide Area 
Network หรือ WAN) 4 TAN = Tiny Area Network คือ เครือขายขนาดเล็กที่ไมมีเครื่อง Server เปนเครื่อง
แมขาย การเช่ือมตอคอมพิวเตอรสําหรับสื่อสารขอมูล สวนประกอบที่สําคัญสําหรับเครือขาย 1 สายเคเบิล 2 
การดเครือขาย 3 อุปกรณเพื่อการเช่ือมโยง 4 เครื่องคอมพิวเตอร 5 ซอฟตแวรเครือขาย 6 โปรโตคอล อุปกรณ
ที่ใชในการสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอร โมเด็ม (MODULATION DEMODULATION หรือ MODEM) สามารถ
จําแนกไดเปนสามประเภท คือ โมเด็ม แบบภายนอก (external modem) โมเด็มภายใน (internal modem) 
และ โมเด็มไรสาย (wireless modem) 
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คําถามทบทวน 
 

1) จงอธิบายความหมายของการเช่ือมโยงเครือขายแบบจุดตอจุด 
2) จงอธิบายการทํางานของ โทโพโลยี  
3) โทโพโลยี ที่ยังไดรับความนิยมในการทํางานอยูในปจจุบันมีกี่ประเภท อะไรบาง ? 
4) จงอธิบายหลักการทํางานแบบ ไคลเอนต/เซิรฟเวอร 
5) เราสามารถจําแนกรูปแบบการประมวลผลขอมูลในเครือขายคอมพิวเตอร ไดกีป่ระเภท อะไรบาง ?  
6) จุดเดนของ รีพีตเตอร คืออะไร ? 
7) TAN หรือที่เราเรียนวา Tiny Area Network มีจุดเดนในการทํางานอยางไร 
8) จงอธิบายสวนประกอบของ เครือขายทองถ่ิน (Local Area Network หรือ LAN) 
9) ฮับ กับ สวิตช มีหลักการทํางานที่แตกตางกันอยางไร 
10) จงสรุปลักษณะการทํางานทําสําคัญของ เครือขายระดับเมือง (Metropolitan Area Network 

หรือ MAN) 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 4 

เนื้อหาประจาํบท  
4.1) ปจจัยที่มสีวนเกี่ยวของกบัความเร็วบนตัวกลางที่ใชสงขอมูล 
4.2) รูปแบบการสงสัญญาบนสื่อกลาง 
4.3) ตัวกลางการสื่อสาร 
4.4) หลักเกณฑการพจิารณาเลือกสื่อนําขอมลู 
4.5) แบบฝกปฏิบัติการเขาหัว RJ45 
 

วัตถุประสงค เชิงพฤติกรรม 
1) ผูเรียนสามารถอธิบายความหมาย และจําแนกปจจัยทีม่ีสวนเกี่ยวของกบัความเร็วที่ใชสงขอมลูได 
2) ผูเรียนสามารถอธิบายความหมายของตัวกลางสงขอมลูแบบมีสาย และแบบไรสายได 
3) ผูเรียนสามารถจําแนกรูปแบบของตัวกลางสงขอมูลแบบมีสาย และแบบไรสายได 
4) ผูเรียนสามารถบอกขอดีและขอเสียของสือ่กลางสงขอมลูแบบมีสายชนิดตางๆ ได 
5) ผูเรียนสามารถอธิบายคลื่นไรสายประเภทตางๆ ที่นํามาใชกบัระบบการสื่อสารได 
6) ผูเรียนสามารถจําแนกอุปกรณในการใชสําหรบัเปนตัวกลางในการสงขอมลูได 
7) ผูเรียนสามารถอธิบายหลักเกณฑ การพิจารณาเลือกสื่อนําขอมูลได 
8) ผูเรียนสามารถบอกปจจัยที่สงผลกระทบตอความเร็วและระยะทางบนสื่อกลางได 
9) ผูเรียนสามารถเขาสายสญัญาณ และเขาใจหลักการในการตรวจสอบสายสญัญาณ 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท  
1) บรรยายประกอบภาพเลื่อน (slide) 
2) ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
3) สาย UTP และหัว RJ45 
4) ทําแบบฝกหัดทบทวน 

 



 
ส่ือการเรียนการสอน  

1) เอกสารประกอบการสอน 
2) ภาพเลื่อน (slide) 
3) แบบฝกหัดทบทวน 

การวัดผลและการประเมินผล  
1) ประเมินจากการซักถามในช้ันเรียน 
2) ประเมินจากการทําแบบฝกหัดทบทวนทายบทเรียน 
3) ประเมินจากความรวมมอืและความรับผิดชอบตอการเรียน 

 



 

   

บทท่ี 4 
ตัวกลางในการสงขอมูล 

  
  สื่อกลาง หรือ ตัวกลาง เปนสวนที่ทําใหเกิดการเช่ือมตอระหวางอุปกรณตางๆ เขาดวยกันจะทํางานอยู
ในช้ันสื่อสารฟสิคัลบนแบบจําลอง OSI (Open Systems Interconnection) และอุปกรณน้ียอมใหขาวสาร
หรือขอมูลเดินทางจากผูสงไปสูผูรับ สื่อกลางที่ใชในการสื่อสารขอมูลมีอยูหลายประเภทแตละประเภทมีความ
แตกตางกันในดานของปริมาณขอมูลที่สามารถนําผานไปไดใน ณ ขณะใดขณะหน่ึง ซึ่งข้ึนอยูกับ แบนดวิดท 
(Bandwidth) ของสื่อกลางแตละประเภท คอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมโดยทั่วไปจะใชสัญญาณใน
การแทนขอมูล โดยสัญญาณจะถูกสงจากอุปกรณหน่ึงไปยังอีกอุปกรณหน่ึง ซึ่งอยูในรูปแบบของพลังงานคลื่น
แมเหล็กไฟฟา.(Electromagnetic Energy).โดยพลังงานดังกลาวจะสามารถเดินทางผานได ทั้งในสุญญากาศ 
โดยไมตองอาศัยตัวกลางหรืออาจเดินทางผานตัวกลางที่ใชสงขอมูลชนิดอื่นๆ ก็ได เชนสายเคเบิล, สายโคแอก
เชียล, สายคูบิดเกลียว หรือสายไฟเบอรออฟติก  
 
 คลื่นแมเหล็กไฟฟามีหนวยวัดความยาวเปนนาโนเมตร หรือไมโครเมตร สวนความถ่ีของคลื่นจะมีหนวย
วัดเปนเฮิรตซ โดยลักษณะสําคัญประการหน่ึงของคลื่นแมเหล็กไฟฟาก็คือ จะมีความถ่ีแบบตอเน่ืองกันไปเปน
ชวงแนวกวาง ที่เรียกวา สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Spectrum) โดยแตละยานความถ่ี
จะมีช่ือเรียกที่แตกตางกันออกไปตามแหลงกําเนิด ดังแสดงในภาพที่ 4.1 
 

 
ภาพที่ 4.1 สเปกตรัมคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

ที่มา (Larry L. Peterson and Bruce S. Davie , 2011, หนา 76) 
 
 สําหรับคุณสมบัติและคุณภาพของการสงผานขอมูลน้ัน จะพิจารณาทั้งในสวนของคุณสมบัติตัวกลาง 
และคุณสมบัติของสัญญาณ ในสวนของตัวกลางที่ใชการสงขอมูลแบบสายน้ันถือเปนสวนที่สําคัญที่จะตอง
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พิจารณาถึงขอจํากัดตางๆ ในการสงผานขอมูล สวนตัวกลางที่ใชสงขอมูลแบบไรสายจะพิจารณาแบนดวิดธของ
สัญญาณที่ใชในการสงผานขอมูลในอากาศเปนสวนสําคัญ หน่ึงในคุณสมบัติที่สําคัญของการสงผานในอากาศจะ
เปนแบบกําหนดทิศทาง และทั่วไปสัญญาณความถ่ีตํ่าจะแพรอยูทั่วทุกทิศทางในอากาศ ในขณะที่สัญญาณ
ความถ่ีสูงอาจจําเปนตองทําการโฟกัสไปที่สัญญาณที่เขามาในเครื่องรับสงที่มุงไปบนทิศทางใดทิศทางหน่ึง 

 
4.1 ปจจัยท่ีมีสวนเก่ียวของกับความเร็วบนตัวกลางท่ีใชสงขอมูล 
 
 ขอควรพิจารณาในการออกแบบระบบการสงผานขอมูล คือ อัตราความเร็วของขอมูล และระยะทาง 
(Data Rate and Distance) โดยอัตราความเร็วของขอมูลที่สูง และสามารถสงผานไดในระยะทางไกล ยอม
ดีกวาอัตราความเร็วของขอมูลที่ตํ่า และสงไดในระยะทางที่สั้น สวนในเรื่องของจํานวนปจจัยที่ของเกี่ยวกับ
ตัวกลางที่ใชสงขอมูล และสัญญาณเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาดานความเร็วของขอมูลและระยะทาง 
ประกอบดวย 
 4.1.1 แบนดวิดท (Bandwidth) คือแถบความถ่ีของชองสัญญาณ ซึ่งหากมีชองสัญญาณขนาดใหญข้ึน 
ก็จะสงผลใหสามารถเคลื่อนยายปริมาณขอมูลไดจํานวนมากข้ึน ยังสงผลใหการสงขอมูลรวดเร็วข้ึนโดยมากเรา
วัดความเร็วของการสงขอมูลเปน bps (bit per second) ตัวอยางเชน หากถนนมี 2 เลน จํานวนรถที่ว่ิงไป-
กลับจะมีจํานวนที่ไมมาก เมื่อมีรถว่ิงในเวลาเรงดวนก็จะเกิดการติดเปนจํานวนมาก แตหากเปนถนน 4 เลน จะ
ทําใหสามารถบริการรถจํานวนที่ว่ิงไป-กลับ ที่มีจํานวนมากข้ึนตามไปดวย และทําใหการเดินทางสะดวก รวดเร็ว 
กวาถนนทีม่ีแค 2 เลน 
 

 
ภาพที่ 4.2 ถนน 2 เลน และ ถนน 4 เลน 

ที่มา (ผูเขียน) 
 
 4.1.2 ความสูญเสียตอการสงผาน (Transmission Impairments) หมายถึง การออนตัวของ
สัญญาณ ซึ่งการออนตัวของสัญญาณจะเกี่ยวของกับระยะทางในการสงผานขอมูล เชนเดียวกับตัวกลางที่ใชสง
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ขอมูลแบบใชสาย ตัวอยางเชน สายคูบิดเกลียวจะมีความสูญเสียตอการสงผานขอมูลผานตัวกลางมากกวาสาย
เคเบิล กลาวคือสายเคเบิลสามารถเช่ือมโยงในระยะทางที่ไกลกวา หรือมีการออนตัวของสัญญาณ ที่นอยกวา 
และในทางกลับกัน สายเคเบิลก็จะมีขอจํากัดในระยะทางมากกวาสายไฟเบอรออฟติกเชนกัน 
  4.1.3 การรบกวนของสัญญาณ (Interference) การถูกรบกวนของสัญญาณที่คาบเกี่ยวกันในชอง
ความถ่ี อาจสงผลใหเกิดการบิดเบือนของสัญญาณได ไมวาจะเปนตัวกลางสงขอมูลแบบมีสาย หรือแบบไมมีสาย 
จะสามารถถูกรบกวนดวยสัญญาณตางๆ ยกตัวอยางเชน คลื่นวิทยุอาจถูกรบกวนหรือถูกแทรกแซง จากคลื่น
อื่นๆ หรืออุปกรณที่มีสนามแมเหล็ก สายคูบิดเกลียวชนิดไมมีซีลด ซึ่งภายในจะประกอบดวยสายบิดเกลียว
จํานวนหลายๆ คู ที่มัดอยูรวมกันภายในฉนวนหุมภายนอก ก็จะมีการรบกวนของสัญญาณไดงาย ซึ่งวิธีแกก็คือ
อาจใชสายเคเบิลคูบิดเกลียวชนิดมซีีลด ปองกันสัญญาณรบกวน 
 4.1.4 จํานวนโหนดที่เช่ือมตอ (Number of Receivers) ตัวกลางที่ใชสงขอมูลแบบมีสาย สามารถ
นํามาเช่ือมตอในรูปแบบจุดตอจุดหรือแบบหลายจุด ที่ใชสายสงขอมูลรวมกัน ซึ่งการเช่ือมตอที่ใชสายสงขอมูล
รวมกัน หากมีการเพิ่มจํานวนคอมพิวเตอรหรือโหนดตางๆ มากข้ึน จะสงผลทําใหเกิดขอจํากัดดานระยะทาง
และอัตราการสงขอมูลได  
 
4.2 รูปแบบการสงสัญญาบนสื่อกลาง 
 

โลกการสื่อสารและเครือขายคอมพิวเตอร จะไมสามารถทํางานไดหากปราศจากตัวกลางที่ใชในการสง
ขอมูล ซึ่งทําหนาที่เปนตัวกลางในการถายโอนขอมูลระหวางอุปกรณบนเครือขาย ในระบบการสงผานขอมูล 
ตัวกลางที่ใชสงขอมูลจะถือเปนสวนทางกายภาพ (Physical) ระหวางผูสงและผูรับ ซึ่งตัวกลางที่ใชสงขอมูลก็
อาจเปนตัวกลาง แบบมีสายนําทาง (Guide Media) หรือตัวกลางแบบไรสาย (Unguided Media) โดย
รูปแบบในการสงสัญญาผานสื่อกลางสามารถแบงไดสองรูปแบบ ดังตอไปน้ี 

4.2.1 การสงสัญญาณบนสื่อกลางแบบเบสแบนด (Baseband) เปนการใชชองทางการสื่อสารเพียง 
ชองทางเดียวสําหรับการสงสัญญาณดิจิตอลในแตละครั้งในชวงเวลาหน่ึง โดยเครือขายคอมพิวเตอรสวนใหญ 
มักใชการสงสัญญาณชนิดน้ี เน่ืองจากเปนวิธีที่ไมซับซอนและสามารถจัดการควบคุมไดงาย ทําใหเครือขาย
อีเทอรเน็ตใชเทคนิคการสงสัญญาณแบบเบสแบนด และเครือขายคอมพิวเตอรสวนใหญมักใชวิธีสงสัญญาณ
แบบเบสแบนดมากกวาแบบบรอดแบนด ดังภาพที่ 4.3 (a) 

4.2.2 การสงสัญญาณบนสื่อกลางแบบบรอดแบนด (Broadband) เปนการใชชองทางการสื่อสาร 
หลายชองทางเพื่อสงสัญญาณอนาล็อกเปนตัวกลางในการสงผานสัญญาณสามารถมีหลายชองสัญญาณได 
พรอมๆ กันโดยใชวิธีแบงชองความถ่ีออกจากกัน ทําใหอุปกรณตางๆ สามารถสื่อสารกันโดยใชชองความถ่ีของ
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ตนเองผานตัวกลางเดียว ตัวอยางเชน ระบบเครือขาย Cable TV ซึ่งสามารถสงสัญญาณมาพรอมกันหลายๆ 
ชองบนสายสื่อสารเสนเดียว และผูรับก็สามารถเลือกชองความถ่ีที่ตองการชมได โดยสามารถเช่ือมโยงใหสงไดใน
ระยะทางที่ไกลออกไปดวยอุปกรณที่เรียกวา “รีพีตเตอร” หรือ “บริตจ” ดังภาพที่ 4.3 (b) แสดงการสง
สัญญาณแบบบรอดแบนด 

 

 
ภาพที่ 4.3 การสงสัญญาณบนสื่อกลางแบบเบสแบนด (a) และ แบบบรอดแบนด (b) 

ที่มา (ผูเขียน) 
 

4.3 ตัวกลางการสื่อสาร 
 

ตัวกลางการสื่อสาร (COMMUNICATION MEDIA) เปนสื่อที่ตอเช่ือมการสื่อสารระหวางผูสง และ
ผูรับขอมูล ตัวกลางที่ใชในการสื่อสารแบงออกเปนสองประเภทหลัก คือสื่อนําขอมูลแบบมีสาย (wired 
media) และสื่อนําขอมูลแบบไรสาย (wireless media)   

4.3.1 สื่อนําขอมูลแบบมีสาย (wired media) สื่อกลางชนิดน้ีจะใชสายในการลําเลียงขอมูล ระหวาง
กัน สื่อขอมูลแบบมีสายที่นิยมใช มีสามชนิดดังน้ี 
  4.3.1.1 สายคูบิดเกลียว (Twisted pair Cable) 

สายคูบิดเกลียวประกอบดวยสายทองแดงสองเสน แตละเสนมีฉนวนหุมพันกันเปน 
เกลียว สามารถลดการรบกวนจากสนามแมเหล็กไฟฟาได แตไมสามารถปองกันการสูญเสียพลังงานจากการแผ
รังสีความรอนในขณะที่มีการสงสัญญาณ สายคูบิดเกลยีวหน่ึงคู จะแทนการสื่อสารไดชองทางเดียว (Channel) 
สําหรับการใชงานจริง เชน สายโทรศัพทจะเปนสายรวมที่ประกอบดวยสายคูบิดเกลียวอยูภายในเปนรอยๆ คู 
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***ขอควรจํา การนําสายมาถักเปนเกลียวมีเหตุผลสําคัญ คือชวยลดการแทรกแซงจากสัญญาณรบกวน 
(Crosstalk) 
   สายคูบดิเกลียวสามารถใชไดทั้งการสงสัญญาณขอมูลแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอล 
เน่ืองจากสายคูบิดเกลียวจะมีการสูญเสียสัญญาณขณะสงสัญญาณ ดังน้ันจึงจําเปนตองมีเครื่องขยายสัญญาณ 
(Amplifier) สําหรับการสงสัญญาณขอมูลแบบอนาล็อกในระยะทางไกลๆ หรือทุก 5 – 6 กิโลเมตร สําหรับ
การสงสัญญาณขอมูลแบบดิจิตอลจะตองมีเครื่องทบทวนสัญญาณ (Repeater) ทุก ๆ 2 – 3 กิโลเมตร สาย
ประเภทน้ีมีดวยกันสองชนิดคือ 
    1) สายคูบิดเกลียวชนิดไมหุมฉนวน (Unshielded Twisted Pair : UTP) 
เปนสายคูบิดเกลียวมีฉนวนช้ันนอกที่บางอีกช้ันดังภาพที่ 4.4 (a) ทําใหสะดวกในการโคงงอ แตความสามารถใน
การปองกันการรบกวนของคลื่นแมเหล็กไฟฟาทําไดนอยกวา จึงทําใหมีราคาตํ่า แตไดรับความนิยมใชในการ
เช่ือมตออุปกรณในเครือขาย  
    2) สายคูบิดเกลียวชนิดหุมฉนวน หรือซีลด (Shielded Twisted Pair : 
STP) เปนสายคูบิดเกลียวที่หุมซีลดอีกช้ันดังภาพที่ 4.4 (b) เพื่อปองกันการรบกวนของคลื่นแมเหล็กไฟฟา  
 

 
ภาพที่ 4.4 สายคูบิดเกลียว 

ที่มา (ผูเขียน) 
 

สายคูบิดเกลียวจําเปนตองใชงานรวมกับหัวตอที่เรียกวา “คอนเน็กเตอรแบบ RJ” ซึ่ง 
จะเหมือนกับแจ็คที่เสียบเขากับโทรศัพทบาน ขอแตกตางระหวางหัวเช่ือมตอสองประเภทน้ีคือ หัว RJ-45 จะมี
ขนาดใหญกวาเล็กนอย และไมสามารถเสียบเขากับปลั๊กหลังโทรศัพทได โดยคอนเน็กเตอรแบบ RJ11 ใชกับ
ระบบโทรศัพทในบานเรา ในขณะที่คอนเน็กเตอรแบบ RJ45 ใชกับเครือขายทองถ่ิน โดยความยาวมาตรฐาน
ของสาย UTP ทั้งสองชนิดที่ทําใหมีการรับ-สงขอมูลไดดีน้ันอยูที่ระหวาง 80-100 เมตร หากเกินกวาน้ี
จําเปนตองใชเครื่องขยายสัญญาณ และเครื่องทบทวนสัญญาณ เพื่อชวยในการรับ-สงขอมูล  
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ภาพที่ 4.5 หัว RJ45 ตัวผู และ ตัวเมีย 

ที่มา (ผูเขียน) 
 

 
ภาพที่ 4.6 หัว RJ11  

ที่มา (ผูเขียน) 
 

ตารางที่ 4.1 ขอดี – ขอเสียของสายคูบิดเกลียว 
ขอดี ขอเสีย 

1. ราคาถูก 1. ความเร็วในการสงขอมูลตํ่าเมื่อเทียบกับสื่อประเภทอื่น 
2. งายตอการนําไปใชงาน 2. ใชไดในระยะทางสั้นๆ 
3. การนําไปงานอยางแพรหลาย  
 

3. ในกรณีเปนสายแบบไมมีชีลดปองกันสัญญาณรบกวน 
จะไวตอสัญญาณสัญญาณรบกวน (Noise) ภายนอก 

4. มีอุปกรณสนับสนุนมากมาย   
    
  4.3.1.2 สายเคเบิลรวมแกนหรือสายโคแอ็กเชียล (Coaxial Cable) สายโคแอ็กเชียลสวน
ใหญจะเรียกสั้นๆ วาสายโคแอ็ก (Coax) จะมีตัวนําไฟฟาอยูสองสวน คําวา โคแอ็ก มีความหมายวา “มีแกน
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รวมกัน” น่ันคือตัวนําทั้งสองตัวมีแกนรวมกันน่ันเอง ในอดีตนิยมใชสําหรับระบบเครือขายสวนทองถ่ิน (LAN) 
แตปจจุบันไมนิยมใชมากนัก สวนใหญจะใชเปนสายสัญญาณจากเสาอากาศโทรทัศน 
 

 
ภาพที่ 4.7 สายโคแอ็กเชียล 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 196) 
 

สวนประกอบของสายโคแอ็กเชียล 
1. สวนฉนวนช้ันนอกสุด เปนสวนที่ใชหุมสายเพื่อปองกันการกระแทก ฉีกขาดของ

สายภายใน 
2. สวนชีลด เปนโลหะอาจเปนแผนหรือใชการถักใหเปนแผง หุมอยูช้ันนอกทําหนาที่

ปองกันสัญญาณรบกวน และปองกันการแพรกระจายคลื่นของสัญญาณออกมาภายนอก 
3. สวนไดอิเล็กทริก เปนตัวข้ันกลางระหวางสวนของ อินเนอร และ ชีลด ฉนวนน้ีมี

ความสําคัญในสวนของการลดทอนสัญญาณดวย มักเปน โพลิเอธิลีน (PE) หรือโฟม 
4. สวนนําสัญญาณหรืออินเนอร เปนตัวนําอยูภายในสุด ทําหนาที่นําสัญญาณจาก

อุปกรณตนทางไปยังปลายทาง 
 

 
ภาพที่ 4.8 หัวเช่ือมตอสายโคแอ็กเชียล 

ที่มา (http://techno.oas.psu.ac.th/content/51) 
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  หัวเชื่อมตอสายโคแอ็กเชียล 
สายโคแอ็กเชียลทั้งสองประเภทจะใชหัวเช่ือมตอชนิดเดียวกันที่เรียกวาหัว BNC ซึ่งมีหลาย

แบบดังตอไปน้ี 
1. หัวเช่ือมตอแบบ BNC (BNC Connector) เปนหัวที่เช่ือมเขากับปลายสาย ดัง

ภาพที่ 4.8 (1) 
2. หัวเช่ือมสายรูปตัว T (T Connector) ใชเช่ือมตอระหวางสายสัญญาณ ดังภาพที่ 

4.8 (2) 
3. หัวเช่ือมสายแบบ Barrel (BNC Barrel Connector) เปนหัวที่ใชในการเช่ือมตอ

สายสัญญาณเพื่อใหสายมีขนาดยาวข้ึน ดังภาพที่ 4.8 (3) 
4. ตัวสิ้นสุดสัญญาณ (Terminator) ใชในการสิ้นสุดสัญญาณที่ปลายสายเพื่อไมให

สัญญาณที่สงมาถูกสะทอนกลับ ถาไมอยางน้ันสัญญาณจะสะทอนกลับทําใหรบกวนสญัญาณที่
ใชสงขอมูลอื่นๆ ทําใหการสงสัญญาณหรือขอมูลลมเหลวได ดังภาพที่ 4.8 (4) 

 

 
ภาพที่ 4.9 ประเภทของสายโคแอ็กเชียล 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 196) 
 

ตารางที่ 4.2 แสดงความสามารถการถายทอดสัญญาณของสายโคแอ็กเชียล 
บรอดแบนด (Broadband Transmission) เบสแบนด (Baseband Transmission) 

1. แบงสายสัญญาณออกเปนชองสัญญาณขนาดเล็กจํานวน
มาก ใชในการสงสัญญาณ โดยจะมีชองสัญญาณกันชน 
(Guard Band) ปองกันการรบกวนกัน 

1. มีเพียงชองสัญญาณเดียว 

2. แตละชองสัญญาณสามารถรับ-สงขอมูลได 
พรอมกัน 

2. มีความกวางของชองสัญญาณมาก 

3. สัญญาณ Analog 3. การสงสัญญาณเปนแบบ Halfduplex 
4. ใชในการสงสัญญาณโทรทัศนไดหลายรอยชอง 4. ใชในระบบ LAN สงสัญญาณแบบ Digital 
5. ตัวอยาง Cable TV 5. อุปกรณมีความซับซอนนอยกวาแบบแรก 
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ตารางที่ 4.3 ขอดี – ขอเสียของสายโคแอ็กเชียล 
ขอดี ขอเสีย 

1. เช่ือมตอไดในระยะทางไกล 500 เมตร 
(สําหรับ Thick coaxial cable) 

1. ราคาแพง 

2. ลดสัญญาณรบกวนจากภายนอกไดดี 2. สายมีขนาดใหญ 
3. ปองกันการสะทอนกลับ (Echo) ไดดี 3. ติดต้ัง Connector ยาก และตองใชความเช่ียวชาญ

ในการติดต้ัง  
 
  4.3.1.3 สายไฟเบอรออปติก (Fiber Optic Cable) แกนกลางของสายประกอบดวยเสนใย
แกวหรือพลาสติกขนาดเล็กหลายๆ เสนอยูรวมกัน เสนใยแตละเสนมีขนาดเล็กเทาเสนผม โดยที่ภายในจะกลวง 
เสนใยเหลาน้ันไดรับการหอหุมดวยเสนใยอีกชนิดหน่ึง กอนจะหุมช้ันนอกสุดดวยฉนวนการสงขอมูลผานทาง
สื่อกลางชนิดน้ีจะแตกตางจากชนิดอื่นๆ ซึ่งใชสัญญาณไฟฟาในการสง แตการทํางานของสื่อกลางชนิดน้ีจะใช
เลเซอรว่ิงผานชองกลวงของเสนใยแตละเสนและอาศัยหลักการหักเหของแสงโดยใชใยแกวช้ันนอกเปนกระจก
สะทอนแสง การใหแสงเคลื่อนที่ไปในทอแกวสามารถสงขอมูลดวยอัตราความหนาแนนของสัญญาณขอมูลสูง
มาก และไมมีการกอกวนของคลื่นแมเหล็กไฟฟา เน่ืองจากความสามารถในการสงขอมูลทั้งตัวอักษร เสียง ภาพ 
หรือวีดีทัศนไดในเวลาเดียวกัน อีกทั้งมีความปลอดภัยในการสงสูง 
 

 
ภาพที่ 4.10 สายไฟเบอรออปติก 

ที่มา (ผูเขียน) 
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  อยางไรก็ตาม สายไฟเบอรออปติกน้ันมีอยูหลายชนิดดวยกันตามแตละคุณสมบัติ ดังน้ันจึง
จําเปนตองศึกษารายละเอียดและเลือกคุณสมบัติของสายใหเหมาะสมกับการใชงานเปนสําคัญ โดยสาย        
ไฟเบอรออปติกสามารถแบงออกเปนสองประเภทหลักๆ ดวนกันคือ 
   1. แบบมัลติโหมด (Multimode Fiber Optic : MMF) 
   สายแบบมัลติโหมด จัดเปนสายที่ถูกนํามาใชงานในชวงเริ่มแรก ภายในสายจะมีเสน
ใยแกวอยูหลายเสน และสงขอมูลแบบหลายลําแสง แตละลําแสงที่ว่ิงผานทอจะมีการสะทอนอยูภายในดวย
มุมมององศาที่แตกตางกัน สายแบบมัลติโหมดยังสามารถแบงออกเปนสองชนิดยอยตามลักษณะของการหักเห
ของแสงคือ สายมัลติโหมดชนิด Step lndex และ Graded lndex ดังภาพที่ 4.11 (a) และ (b) ตามลําดับ 
สําหรับขอเสียของสายมัลติโหมดชนิด Step lndex ก็คือในเรื่องความเบาบางของสัญญาณ (Attenuation) 
และการแตกกระจายของสัญญาณแสง (Dispersion) จึงสงผลตอความเร็ว ของแตละสัญญาณที่อาจเดินทางถึง
ที่หมายดวยความเร็วแตกตางกัน และดวยเหตุผลดังกลาว จึงมีขอจํากัดเรื่องของระยะทางซึ่งปกติจะอยูที่ 500 
เมตร ในขณะที่สายมัลติโหมดชนิด Graded lndex น่ีเอง ทําใหสัญญาณแสงเดินทางอยูกึ่งกลางของใยแกว 
สงผลใหสัญญาณแสงตางๆ เดินทางมาถึงปลายทางไดพรอมกัน และสามารถสงสัญญาณไดไกลกวา 1 กิโลเมตร 
 

 
ภาพที่ 4.11 Multimode Fiber Optic 

ที่มา (http://www.l-com.com/content/Article.aspx?Type=L&ID=207) 
 

   2. แบบซิงเกิลโหมด (Single Mode Fiber : SMF) 
   สายแบบเซิงเกิลโหมด ภายในจะมีสายใยแกวสงขอมูลเพียงลําแสงเดียว ขอเดนของ
สายประเภทน้ีก็คือสามารถสงสัญญาณบนระยะทางที่ไกลกวา เน่ืองจากไมมีปญหาเกี่ยวกับการแตกกระจายของ
สัญญาณเชนเดียวกับแบบมัลติโหมด และดวยขนาดของเสนผานศูนยกลางของแกนที่ใชสงสัญญาณ ซึ่งปกติมี
ขนาด 50 ไมครอน ไดลดลงเหลือประมาณ 5-10 ไมครอน ดังน้ันแสงที่สงผานสัญญาณก็จะทวีความเขมสูงข้ึน 
สงผลตอการสงขอมูลที่รวดเร็ว และสามารถสงไดบนระยะทางไกลสูงสุดกวา 100 กิโลเมตร อยางไรก็ตาม 
เน่ืองจากแหลงกําเนิดแสง จะตองมีความสมบูรณและตองมีลําแสงเปนชนิดแสงเลเซอร (Laser) มากกวาแสดง
แบบเลด (LED) ที่ใชงานบนระบบมัลติโหมด ดังน้ันสายชนิดซิงเกิลโหมดจึงมีราคาคอนขางสูง 
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ภาพที่ 4.12 Single Mode Fiber 

ที่มา (http://www.l-com.com/content/Article.aspx?Type=L&ID=207) 
 
ตารางที่ 4.4 ขอดี – ขอเสียของสายใยแกวนําแสง 

ขอดี ขอเสีย 
1. สงขอมูลปริมาณมากดวยความเร็วสูง 
(Bandwidth มาก) 

1. เสนใยแกวมีความเปราะบาง แตกหักงาย 

2. สงไดระยะทางไกล โดยไมตองใชอุปกรณทวน
สัญญาณ สัญญาณออนกําลังยาก 

2. การเดินสายจําเปนตองระมัดระวังอยา 
ใหมีความโคงงอมาก 

3. ไมมีการรบกวนจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา มี 
ขอผิดพลาดนอย 

3. ติดต้ัง Connector ยาก และตองใชความเช่ียวชาญ
ในการติดต้ัง  

4. มีความปลอดภัยสูง 4. คาใชจายสูง เมื่อเทียบกับสายทั่วไป 
5. ขนาดเล็ก นํ้าหนักเบา และมีความทนทาน 
สามารถติดต้ังในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือตํ่ามากได 

 

6. คาใชจายจะถูกกวาสายทองแดง ถาใชงาน 
ในระยะทางไกล 

 

*** ขอความจํา สัญญาณไฟฟาที่สงผานตามสายลวดทองแดง มักจะเกิดปญหาในเรื่องของความตานทางบน
ตัวนํา ทําใหเกิดอัตราลดทอนของขอมูลสูงในกรณีสงสัญญาณไปในระยะทางไกลๆ ดังน้ันจําเปนตองมีอุปกรณ
ทวนสัญญาณเพื่อยืดระยะทางสงตอออกไปไดอีก ในขณะที่สัญญาณแสงที่สงผานบนตัวนําเสนใยแกวนําแสงของ
สายเสนใยนําแสงน้ัน จะไมมีความตานทานใดๆ จึงทําใหสายเสนใยนําแสงสามารถสงขอมูลในระยะทางไกลๆ 
ไดดี 

4.3.2 สื่อนําขอมูลแบบไรสาย (wireless media) 
 สื่อกลางที่นํามาใชในการสื่อสารขอมูลอีกประเภทหน่ึง ซึ่งไมมีลักษณะทางกายภาพปรากฏใหเห็น แต
อาศัยการแพรกระจายคลื่นในรูปแบบตางๆ ในการสงสัญญาณขอมูลออกไป เรียกวาสื่อกลางประเภทกระจาย
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คลื่น (Radiated Media) หรือสื่อกลางประเภทไรสาย ซึ่งสามารถสงสัญญาณขอมูลผานอากาศ, นํ้า หรือแมแต
ในสุญญากาศได 
 

 
ภาพที่ 4.13 สเปกตรมัคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่ใชสําหรับการสื่อสารไรสาย 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 203) 
 

 
ภาพที่ 4.14 ยานความถ่ี (Band) 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 204) 
 

รูปแบบของสื่อกลางประเภทไรสายไดแก คลื่นวิทยุ สัญญาณไมโครเวฟทั้งแบบภาคพื้นดิน และแบบ
ดาวเทียม วิทยุเซลลูลาร และสัญญาณอินฟราเรด สัญญาณแตละชนิดเปนสัญญาณคลื่นที่มีความถ่ีแตกตางกัน 
ซึ่งจะตองมีการกําหนดความถ่ียานตางๆ เพื่อไมใหเกิดปญหาการใชสัญญาณความถ่ีเดียวกันหรือทับซอนกัน จึง
ตองมีองคกรกลาง เชน FCC หรือ องคกรบริหารความถ่ีคลื่นวิทยุ ทําหนาที่เปนผูควบคุมและอนุญาตการใชคลื่น
ความถ่ีทั้งหมดที่ตองการแพรออกอากาศ สามารถสรุปไดดังน้ี  
  4.3.2.1 คลื่นวิทยุ (Broadcast Radio) คลื่นวิทยุที่มีการแพรกระจายออกอากาศโดยทั่วไปทั้ง
ในระบบ AM และ FM มีความถ่ีอยูในชวง 30-300 MHz คลื่นวิทยุประเภทอื่นจะใชความถ่ีในยานอื่น เชน 
คลื่นวิทยุสมัครเลน คลื่นโทรศัพท วิทยุคลื่นสั้น เปนตน การแพรกระจายคลื่น หรือที่เรียกวาการสงออกอากาศ 
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จะเกิดข้ึนในทุกทิศทาง (Omnidirectional) ทําใหเสาอากาศที่ใชรับสัญญาณไมจําเปนตองต้ังทิศทางใหช้ีตรง
มายังเสาสงสัญญาณ เชน เสารับสัญญาณของวิทยุติดรถยนต ในขณะที่รถยนตเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ วิทยุในรถจะ
สามารถรับสัญญาณวิทยุไดตลอดเวลา ตราบเทาที่รถยังคงว่ิงอยูภายในพื้นที่รัศมีการสงสัญญาณ อยางไรก็ตาม
ในกรณีของเสาอากาศโทรทัศนน้ันมีความจําเปนตองติดต้ังเสาอากาศใหช้ีมาทางสถานีสงเพื่อใหสามารถรับภาพ
ไดอยางชัดเจน เน่ืองจากเปนสัญญาณชองความถ่ีกวาง ซึ่งมีความซับซอนมากกวาสัญญาณวิทยุทั่วไป แมวา
รูปแบบของการแพรคลื่นสัญญาณทั่วไปจะเปนแบบวงกลม แตการใชเทคโนโลยีข้ันสูงเขาชวยจะสามารถสราง
รูปทรงแบบวงรีข้ึนมาได ทั้งน้ีเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ทับซอนของสัญญาณจากสถานีขางเคียงใหนอยลง 
  การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นวิทยุจะกระทําโดยการสงคลื่นไปยังอากาศเพื่อเขาไปยังเครื่องรับ 
วิทยุ โดยการใชเทคนิคการกล้ําสัญญาณหรือที่เรียกวาการมอดูเลต ดวยการรวมกับคลื่นเสียงที่เปนคลื่นไฟฟา
ความถ่ีเสียงรวมกัน ทําใหการสื่อสารดวยวิทยุกระจายเสียงน้ันไมจําเปนตองใชสาย อีกทั้ง ยังสามารถสงคลื่นได
ในระยะทางที่ไกลออกไปไดตามประเภทของคลื่นน้ันๆ รวมถึงเทคนิควิธีการ ผสมคลื่นก็จะใชเทคนิคที่แตกตาง
กัน ดังน้ันเครื่องรับวิทยุที่ใชงานเปนประจําตองปรับใหตรงกับคลื่นที่สงมาดวย 
 

 
ภาพที่ 4.15 การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นวิทยุ 

ที่มา (ผูเขียน) 
 

ตารางที่ 4.5 ขอดี – ขอเสียของคลื่นวิทยุ 
ขอดี ขอเสีย 

1. คลื่นวิทยุเปนคลื่นที่สามารถสรางข้ึนใชงานไดงาย  1. ถูกรบกวนไดงายจากอุปกรณไฟฟา  
2. เปนคลื่นที่สามารถสงแพรออกไปไดในระยะ
ทางไกลๆ  

2. สัญญาณจะถูกลดทอนอยางรวดเร็วกรณีเดินทางไป
ยังพื้นที่ระยะไกลๆ  

3. เปนคลื่นที่ทะลุผานวัตถุกีดขวางตางๆ ไดดี  3. สัญญาณจะถูกดูดซึมเมื่อเดินทางผานสายฝน  
4. เปนคลื่นที่แพรออกไปทั่วทิศทาง   
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  4.3.2.2 ไมโครเวฟ (Microwave) ไมโครเวฟที่ใชในการถายทอดสัญญาณมีความถ่ีสูงมาก    
(3 - 30 GHz) ซึ่งชวยใหสามารถสงขอมูลออกไปดวยอัตราความเร็วที่สูงมาก สัญญาณไมโครเวฟเดินทางเปน
แนวเสนตรง (Line-of-Sight Transmission) จึงเรียกวาเปนสัญญาณทิศทางเดียว (Unidirectional) การ
วางตําแหนงและทิศทางของเสาอากาศจึงมีผลโดยตรงตอคุณภาพสัญญาณที่รับเขามา นอกจากน้ีพายุฝนและ
พายุหิมะจะเปนตัวอุปสรรคโดยตรงตอความชัดเจนของสัญญาณไมโครเวฟ โดยสัญญาณไมโครเวฟสามารถแบง
ออกเปนสองชนิด ไดแก 
   1) ไมโครเวฟชนิดต้ังบนพื้นดิน.(Terrestrial Microwave).จะสงสัญญาณ 
แลกเปลี่ยนกันระหวางสถานีบนพื้นดิน (Earth Station) สองสถานี โดยปกติขนาดของจานรับ-สงสัญญาณ 
(Dish) จะมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 10 ฟุต เน่ืองจากคลื่นไมโครเวฟเดินทางเปนเสนตรง ดังน้ันสถานีบน
พื้นดินจึงต้ังอยูใกลกันในระยะประมาณ 40-48 กิโลเมตร และอาจไกลถึง 88 กิโลเมตรไดในกรณีที่สถานีทั้งสอง
ต้ังอยูสูงจากพื้นดินมากๆ เชน ต้ังอยูบนยอดตึกสูง แตทั้งน้ีจะตองไมมีวัตถุใดๆ ขวางระหวางสถานีทั้งสอง ถา
สถานีต้ังอยูหางจากกันมากเกินไปสัญญาณที่สงออกมาจะถูกสวนโคงของผิวโลกบังไวทําใหอีกสถานีหน่ึงไม
สามารถรับสัญญาณน้ันได 
 

 
ภาพที่ 4.16 ไมโครเวฟชนิดต้ังบนพื้นดิน 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 204) 
 
   ในปจจุบัน สื่อชนิดน้ีไดถูกนํามาใชงานอยางกวางขวางสําหรับการสื่อสารระยะ
ทางไกล ซึ่งไมสามารถติดต้ังสื่อชนิดสายทั่วไปได เชน ในกรณีที่ตองเดินสายสัญญาณขามถนนหรือขามพื้นที่ของ
ผูอื่น โดยเฉพาะในกรณีที่ไมสะดวกที่จะใชสายเสนใยนําแสง หรือการสื่อสารดาวเทียม อีกทั้งยังมีราคาถูกกวา
และติดต้ังไดงายกวา ยังสามารถสงขอมูลไดคราวละมากๆ อยางไรก็ตามปจจัยสําคัญที่ทําใหไมโครเวฟชนิดต้ัง
บนพื้นดินเปนที่นิยม คือราคาที่ถูก 
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ตารางที่ 4.6 ขอดี - ขอเสียของไมโครเวฟชนิดต้ังบนพื้นดิน 
ขอดี ขอเสีย 

1. เปนคลื่นความถ่ีทีส่ามารถบังคับทิศทางได  1. การติดต้ังตองใชเงินลงทุนสูง  
2. สามารถติดต้ังเสารับสงเพื่อทอดสัญญาณตอไปบน
ระยะทางไกลๆ ไดดี  

2. มีขอจํากัดดานภูมิประเทศ เชน ภูเขาหรือตึกอาคาร
สูง อาจบดบังสัญญาณได  

3. มีแถบความถ่ีสูง  3. ภูมิอากาศแปรปรวนจะรบกวนตอระบบการสื่อสาร  
4. นําไปใชงานรวมกับระบบการสื่อสารทั่วไปไดเปน
อยางดี  

 

   
2) ไมโครเวฟดาวเทียม การสงสัญญาณไมโครเวฟผานดาวเทียม (Satellite  

Microwave) ประกอบดวยดาวเทียมหน่ึงดวงซึ่งจะตองทํางานรวมกับสถานีพื้นดินต้ังแตสองสถานีข้ึนไป สถานี
พื้นดินถูกนํามาใชเพื่อการรับและสงสัญญาณไปยังดาวเทียม ซึ่งดาวเทียมจะทําหนาที่เปนอุปกรณทวนสัญญาณ
และจะสงสัญญาณกลับมายังพื้นผิวโลกในตําแหนงที่สถานีพื้นดินแหงที่สองต้ังอยูดาวเทียมสวนใหญถูกสงขึ้นไป
อยูที่ระยะสูงประมาณ 35,680 กิโลเมตรจากผิวโลก ตามแนวเสนศูนยสูตรซึ่งจะเปนระยะที่เหมาะสม ทําให 
ดาวเทียมใชเวลาโคจรรอบโลก 24 ช่ัวโมงเทากับเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเองพอดี ดังน้ันจึงทําใหดูเหมือนวา
ดาวเทียมประเภทน้ีลอยน่ิงคงที่อยูเสมอ ซึ่งเรียกวา ดาวเทียมโคจรสถิตย (Geosynchronous Orbiting 
Satellites: GEOS) การสงสัญญาณขอมูลข้ึนไปยังดาวเทียมเรียกวา “สัญญาณอัปลิงก” (Up-link) และการสง
สัญญาณขอมูลกลับลงมายังพื้นโลกเรียกวา “สัญญาณดาวน-ลิงก” (Down-link) ลักษณะของการรับสง
สัญญาณขอมูลอาจจะเปนแบบจุดตอจุด (Point-to-Point) หรือแบบแพรสัญญาณ (Broadcast) โดยสถานี
ดาวเทียม 1 ดวงสามารถมีเครือ่งทบทวนสัญญาณดาวเทียมไดถึง 25 เครื่อง และสามารถครอบคลุมพื้นที่การสง
สัญญาณไดถึง 1 ใน 3 ของพื้นผิวโลก ดังน้ันถาจะสงสัญญาณขอมูลใหไดรอบโลกสามารถทําไดโดยการสง
สัญญาณผานสถานีดาวเทียมเพียง 3 ดวงเทาน้ัน 
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ภาพที่ 4.17 ไมโครเวฟดาวเทียม 

ที่มา (ผูเขียน) 
 

จํานวนดาวเทียม (Satellites) ในปจจุบันมีมากจนอาจสรางปญหาในการใชงาน  
เน่ืองจากการใชสัญญาณคลื่นที่มีความถ่ีใกลเคียงกันของดาวเทียมที่อยูใกลกันจะรบกวนกันเองจนไมสามารถ 
ใชงานได เพื่อปองกันการเกิดปญหาน้ี ดาวเทียมประเภทวงโคจรสถิตจึงถูกกําหนดใหมีตําแหนงหางกัน 4 องศา 
แมวาดาวเทียมแตละดวงจะมีอายุการใชงานที่จํากัดและคอนขางสั้น (ประมาณ 10 ป) แตเน่ืองจากจํานวน
ดาวเทียมที่เพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง ทําใหหลายประเทศทั่วโลกมีความกังวลวาพื้นที่บนช้ันบรรยากาศจะเต็ม ทําให
ตนเองไมสามารถมีดาวเทียมเปนของตนเองได การสงสัญญาณขอมูลทางดาวเทียมสามารถถูกรบกวนจาก
สัญญาณภาคพื้นอื่นๆ ได อีกทั้งยังมีเวลาประวิง (Delay Time) ในการสงสัญญาณเน่ืองจากระยะทางข้ึน-ลง 
ของสัญญาณ และที่สําคัญคือคาใชจายในการลงทุนสูง ทําใหคาบริการสูงตามข้ึนมาเชนกัน 
 
ตารางที่ 4.7 ขอดี – ขอเสียของไมโครเวฟดาวเทียม 

ขอดี ขอเสีย 
1. สามารถสงสัญญาณแพรออกไปไดไกลทั่วโลก  1. ลงทุนสูงมาก เน่ืองจากอุปกรณมีราคาแพง  
2. ตนทุนคาใชจายไมข้ึนกับระยะทาง  2. ปญหาความปลอดภัยของขอมูล เน่ืองจากสัญญาณ

ดาวเทียมสงขอมูล แบบแพรกระจาย  
 3. เน่ืองจากดาวเทียมใชคลื่นความถ่ีสูง จึงสามารถถูก

รบกวนดวยสภาพ ภูมิอากาศที่แปรปรวนไดงาย เชน 
พายุและฝนตกชุก  

 4. ดาวเทียมแตละดวงมีอายุการใชงาน  
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  4.3.2.3 บลูธูท (Bluetooth) เทคโนโลยีบลูธูท เกิดข้ึนเมื่อราวป ค.ศ. 1998 หากเทียบป พ.ศ.
ในประเทศไทย บลูธูท เกิดข้ึนในป พ.ศ. 2541 ซึ่งแตเดิมบลูธูทถูกออกแบบมาเพื่อใชเปนวิธีใหมของการ
เช่ือมตอหูฟงเพื่อใหสะดวกตอการใชงาน มีขอดีตรงที่ลงทุนตํ่าและใชพลังงานตํ่า ตอมาจึงไดนํามาพัฒนาเพื่อใช
สําหรับการสื่อสารไรสายบนระยะทางสั้นๆ ต้ังแต 10 เซนติเมตร ถึง 10 เมตร มีความแตกตางเมื่อเทียบกับการ
การสื่อสารไรสายในแบบอื่นเพราะเหมาะสําหรับการสื่อสาร และสงขอมูลแบบใกลๆ ตัวอยางอุปกรณที่
สนับสนุนเทคโนโลยีบลูธูท เชน คอมพิวเตอรโนตบุก โทรศัพทมือถือ เปนตน 
 

 
ภาพที่ 4.18 เทคโนโลยีบลูธูท 

ที่มา (ผูเขียน) 
 
ตารางที่ 4.8 ขอดี - ขอเสียของบลูธูท 

ขอดี ขอเสีย 
1. มีกลุมบริษัทมากมายที่ใหการสนับสนุน จึงทําใหปจจุบัน
คอมพิวเตอรโนตบุค โทรศัพทมือถือ พีดีเอ แมกระทั่ง
อุปกรณสํานักงานอยาง เครื่องพิมพ เครื่องสแกนเนอร 
เครื่องแฟกซ และหูฟง มักมีการผนวกฟงกช่ันบลูธูทมาให 
เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใชงานย่ิงข้ึน  

1. ความเร็วในการถายโอนขอมูลจะลดลงเมื่อมี
การเช่ือมตอกันหลายๆ จุด  
 

2. คลื่นความถ่ีสามารถสงผานวัตถุหรือสิ่งกีดขวางได  2. เหมาะสมกับการสื่อสารในระยะทางใกลๆ  
3. สามารถเช่ือมโยงเปนเครือขายขนาดเล็กได  3. ปญหาเรื่องการชนกันของขอมูล กรณีสื่อสาร

ผานอุปกรณหลายๆ อุปกรณ  
4. สามารถสื่อสารขอมูลไดหลายรูปแบบ เชน ขอความ 
เสียง และสื่อประสม  

 

5. ตนทุนอุปกรณมีราคาไมแพง  
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4.4 หลักเกณฑการพิจารณาเลือกสื่อนําขอมูล 
 
 4.4.1 ตนทุน (Cost) การพิจารณาดานตนทุนน้ัน ความจริงแลวมีสวนเกี่ยวของกับสือ่ตัวกลางประเภท
ตางๆ ทุกชนิด ไมวาจะเปนในเรื่องของราคาของตัวกลางในแตละชนิดที่มีความแตกตางกัน รวมถึงราคาที่
แตกตางกันของวัสดุที่นํามาผลิตสื่อตัวกลางชนิดน้ันๆ ดวย ยกตัวอยางเชน สายคูบิดเกลียวจัดเปนตัวกลาง
สงผานขอมูลที่มีราคาไมแพง หรือถูกมากเมื่อนํามาเทียบกับสายไฟเบอรออปติค และสายโคแอกเชียล          
แตอยางไรก็ตามยังคงมีความจําเปนดานอื่นตอการพิจารณาตนทุน เชน  

4.4.1.1. ตนทุนของอุปกรณสนับสนุนของสายเคเบิลชนิดน้ันๆ  
  4.4.1.2. ตนทุนในการติดต้ังอุปกรณ  
  4.4.1.3. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ สมกับราคาที่ลงทุนหรือไม สามารถเปรียบเทียบโดยใช
เปนอัตราสวน หรือการหาความคุมคาในการลงทุนเทาใด 
 นอกจากการพิจารณาตนทุนของตัวกลางสงขอมูลแลว ตัวกลางแตละชนิดยังคงมีตนทุนดานการ
บํารุงรักษาตามมาอีกดวย ยกตัวอยางเชน ตัวกลางแบบมีสาย สายสัญญาณดังกลาวจะมีอายุการใชงานไดกี่ป  
ซึ่งคําถามน้ีเปนเรื่องที่ตอบไดยากมาก เราจําเปนตองพิจารณาจากสภาพแวดลอมที่ติดต้ังสาย คุณภาพของสาย
ที่นําไปติดต้ัง และอื่นๆ ที่สามารถนํามาเปนปจจัยได 
 4.4.2 ความรวดเร็ว (Speed) ในการประเมินคุณภาพ หรือคุณสมบัติดานความเร็วของตัวกลาง       
จะพิจารณาความเร็วสองชนิดซึ่งประกอบดวย 

4.4.2.1. ความรวดเร็วในการสงผานสัญญาณ (DTS = Data Transmission Speed)  
หมายถึง ความรวดเร็วในการสงขอมูล ซึ่งสามารถคํานวณไดจาก จํานวนบิตตอวินาท ีซึ่งจะข้ึนอยูกับแบนดวิดธ
ที่เหมาะสมของตัวกลางประเภทน้ันๆ ระยะทางที่ขอมูลจะตองเดินทางและสภาพแวดลอมที่ตัวกลางน้ันจะตอง
ผาน ยกตัวอยางเชน สัญญาณรบกวนตามพื้นที่ตางๆ นอกจากน้ีสิ่งที่ตองคํานึงถึงคือตัวกลางที่นํามาใชสามารถ
ขยายแบนดวิดธเพื่อรอบรับเทคโนโลยีในอนาคตหรือไม  
  4.4.2.2. ความรวดเร็วในการเผยแพรสัญญาณ (PS = Propagation Speed) หมายถึง 
ความรวดเร็วของสัญญาณที่เคลื่อนที่ผานสื่อตัวกลาง เชน ความแตกตางของสายคูบิดเกลียว กับสายใยแกวนํา
แสง ซึ่งความรวดเร็วของสายใยแกวนําแสงจะเร็วกวา เพราะจะมีการสงที่ความเร็วใกลเคียงกับความเร็วของแสง 
  4.4.3 ระยะทาง (Distance and Expandability) หมายถึง สื่อกลางในการสงขอมูล แตละชนิด  
จะมีขีดความสามารถในการสงสัญญาณไดในระยะทางที่มีความแตกตางกัน ยกตัวอยางเชน สาย UTP         
จะสามารถเช่ือมตอไดไมเกิน 100 เมตร ซึ่งหากตองการเช่ือมตอหรือขยายระยะทางจําเปนตองมีอุปกรณที่ใชใน
การทวนสัญญาณ เพื่อใหสัญญาณสามารถสงทอดออกไปไดในระยะที่ไกลข้ึน ในขณะที่หากใชสายไฟ        
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เบอรออปติคสามารถเช่ือมโยงไดโดยใชสายเพียงเสนเดียว และไมตองใชอุปกรณในการทวนสัญญาณแตอยางใด 
ดังน้ัน ระบบเครือขายที่มีการเช่ือมโยงระยะไกลจึงมักใชสายไฟเบอรออปติคเปนแกนหลัก เพราะสามารถ
เช่ือมโยงไดในระยะไกล อีกทั้งยังมีความเร็วในการสงผานขอมูลอีกดวย 
 4.4.4 การเกิดสัญญาณรบกวนเพราะสภาพแวดลอม (Environment) หมายถึง ปจจัยที่อาจเกิดจาก
สภาพแวดลอม ซึ่งถือวาเปนปจจัยที่สําคัญอีกประการหน่ึงที่จะพิจารณาสื่อกลางในการสงขอมูล จําเปนอยางย่ิง
ที่จะตองทําการคัดเลือกสื่อกลางที่ใชในการสงขอมูล เพื่อใหสามารถตานทานตอสัญญาณรบกวน เชน         
การเลือกใชสายสัญญาณที่มีฉนวนปองกันการรบกวน 
 4.4.5 ความปลอดภัย (Security) หมายถึง ขอมูลน้ันจําเปนตองเดินทางไปอยางปลอดภัยในระหวาง
การรับและสง ซึ่งถือวาเปนสิ่งที่สําคัญมาก หากมีบุคคลใดสามารถทําการลับลอบตอสายเพื่อดัก หรือขโมย
สัญญาณและนําขอมูลไปใชในทางมิชอบ ก็จะเปนอันตรายตอคนในองคกรเปนอยางมาก ระบบที่จําเปนตองใช
การรักษาความปลอดภัยในระดับสูง จําเปนอยางย่ิงที่จะตองเลือกสื่อกลางที่ยากตอการดับจับสัญญาณของ
ขอมูล เชน สายใยแกวนําแสง หรือใชวิธีในการเขารหัสขอมูลกอนสงผานไปยังตัวกลาง เพราะหากถูกขโมยหรือ
ดักสัญญาณฝายผูที่รับหากไมมีโปรแกรมในการถอดรหัสก็จะไมสามารถนําขอมูลไปใชได 
 
4.5 แบบฝกปฏิบัติการเขาหัว RJ45 
 
 การเขาหัว RJ45 หรือการเขาหัวสาย Lan สามารถแบงออกไดเปนสองแบบ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 4.5.1 การเขาหัวแบบสายตรง (Straight – thru cable) ใชในการเช่ือมเครื่องคอมพิวเตอรเขากับ
อุปกรณเครือขายจําพวก Hub และ Switch โดยการเขาหัวทั้ง 2 ปลายจะตองเปนแบบเดียวกัน (แบบ A หรือ 
B) 

4.5.2 การเขาหัวแบบสายไขว หรือเรียกวา Crossover ใชในการเช่ือมตอระหวางเครื่องคอมพิวเตอร 
สองเครื่องโดยตรง ไมผานอุปกรณประเภท Hub และ Switch นอกจากน้ียังใชเช่ือมระหวางเครื่องคอมพิวเตอร 
และ Router (ซึ่งถือวาเปนคอมพิวเตอรอีกรูปแบบหน่ึง) โดยการเขาหัวที่ปลายทั้ง 2 จะไมเหมือนกัน กลาวคือ 
ปลายขางหน่ึงเขาหัวแบบ A อีกปลายจะเขาหัวแบบ B 
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การเรียงสายแบบ A ใชรูปแบบการเรียงจากซายไปขวา ดังน้ี 
- ขาว/เขียว 
- เขียว 
- ขาว/สม 
- นํ้าเงิน 
- ขาว/นํ้าเงิน 
- สม 
- ขาว/นํ้าตาล 
- นํ้าตาล 

                                             
                                 

 
การเรียงสายแบบ B ใชรูปแบบการเรียงจากซายไปขวา ดังน้ี 

- ขาว/สม 
- สม 
- ขาวเขียว 
- นํ้าเงิน 
- ขาว/นํ้าเงิน 
- เขียว 
- ขาว/นํ้าตาล 
- นํ้าตาล  

 
 
                                     

 
วิธีการเขาหัว RJ45 สามารถปฏิบัติไดดังน้ี 

 1. ทําการปลอกที่หุมสายออกประมาณ 2-3 ซม. และทําการคลี่สายออก จัดเรียงสายทั้ง 8 เสน ให
ถูกตองตามที่ตองการ โดยสามารถเลือกแบบ A หรือ B ก็ได แตโดยสวนมากในกรณีที่ตองการตอโดยมีตัวกลาง 
เราจะเรียงสายแบบ B ทั้ง 2 ดาน คือการเรียงจากซายไปขวาโดย เริ่มจาก ขาว/สม, สม, ขาวเขียว, นํ้าเงิน, 
ขาว/นํ้าเงิน, เขียว, ขาว/นํ้าตาล, นํ้าตาล 

ภาพที่ 4.19 การเรียงสายแบบ A 
ที่มา (ผูเขียน) 

ภาพที่ 4.20 การเรียงสายแบบ B 
ที่มา (ผูเขียน) 
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ภาพที่ 4.21 การปลอกที่หุมสายและทําการคลีส่ายออก 
ที่มา (ผูเขียน) 

 
2. นําสายที่เรียงไว สอดเขาที่หัว RJ45 โดยใสเขาไปใหสุดและแนน แลวจึงใชที่เขาหัวสายหนีบ เพื่อดัน

ใหเขาที่ 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.22 การเขาหัว 
ที่มา (ผูเขียน) 

 
3. ทําการตรวจสอบสัญญาโดยใชเครื่องมือในการทดสอบ โดยนําสาย Lan ที่ทําการเขาหัวเรียบรอย

แลว เสียบเขาที่เครื่องมือตรวจสอบสัญญา เปด Switch และทําการสังเกตตรงสัญญาไฟ โดยสัญญาไฟที่
เครื่องมือตองว่ิงจาก หมายเลข 1 ไปยัง หมายเลข 8 ครบทุกชองสัญญา หากไมครบทุกชองสัญญาแสดงวาสาย
ที่เขาอาจมีหัวดานใดมีปญหาในการเขาหัวก็เปนได โดยเราตองทําการตัดหัวดานที่คิดวาเปนปญหาแลวเขาหัว
ใหมทันที 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.23 การตรวจสอบสญัญา 
ที่มา (ผูเขียน) 
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บทสรุป 
 ขอควรพิจารณาในการออกแบบระบบการสงผานขอมูล คืออัตราความเร็วของขอมูล และระยะทาง 
(Data Rate and Distance) แบนดวิดท (Bandwidth) คือแถบความถ่ีของชองสัญญาณ ถาชองสัญญาณมี
ขนาดใหญก็จะทําใหสามารถเคลื่อนยายปริมาณขอมูลไดจํานวนมากข้ึน ความสูญเสียตอการสงผาน 
(Transmission Impairments) หมายถึง การออนตัวของสญัญาณ ซึ่งการออนตัวของสัญญาณจะเกี่ยวของกับ
ระยะทางในการสงผานขอมูล ตัวกลางที่ใชสงขอมูล (Transmission Media) ซึ่งตัวกลางที่ใชสงขอมูลก็อาจเปน
ตัวกลางแบบมีสายนําทาง (Guide Media) หรือตัวกลางแบบไรสาย (Unguided Media) สื่อสารกลางสงขอมูล
ประกอบสองวิธี 1. การสงสัญญาณบนสื่อกลางแบบเบสแบนด (Baseband) โดยเครือขายคอมพิวเตอรสวนใหญ 
มักใชการสงสัญญาณชนิดน้ีจุดเดนคือสามารถจัดการควบคุมไดงาย 2. การสงสัญญาณบนสื่อกลางแบบบรอด
แบนด (Broadband) เปนการใชชองทางการสื่อสาร หลายชองทางเพื่อสงสัญญาณอนาล็อก ตัวกลางการ
สื่อสาร (COMMUNICATION MEDIA) เปนสื่อที่ตอเช่ือมการสื่อสาร ระหวางผูสงและผูรับขอมูล ตัวกลางที่ใชใน
การสื่อสารแบงออกเปนสองประเภทหลัก คือ สื่อนําขอมูลแบบมีสาย (wired media) นิยมใช มีสามชนิด         
1. สายคูบิดเกลียว (Twisted pair Cable) 2. สายเคเบิลรวมแกนหรือสายโคแอ็กเชียล (Coaxial Cable)       
3. สายไฟเบอรออปติก (Fiber Optic Cable) โดยสายไฟเบอรออปติกสามารถแบงออกเปนสองประเภท 1) 
แบบมัลติโหมด (Multimode Fiber Optic : MMF) สามารถแบงออกเปนสองชนิดยอย ไดแก Step lndex 
และ Graded lndex 2) แบบซิงเกิลโหมด (Single Mode Fiber : SMF) และสื่อนําขอมูลแบบไรสาย 
(wireless media) นิยมใช มีสามชนิด ไดแก 1. คลื่นวิทยุ (Broadcast Radio) 2. ไมโครเวฟ (Microwave) 
โดยไมโครเวฟแบงออกเปนสองชนิดคือ ชนิดต้ังบนพื้นดิน และชนิดดาวเทียม 3. บลูธูท (Bluetooth) 
หลักเกณฑการพิจารณาเลือกสื่อนําขอมูล 1. ตนทุน (Cost) 2. ความรวดเร็ว (Speed) 3. ระยะทาง (Distance 
and Expandability) 4. การเกิดสัญญาณรบกวนเพราะสภาพแวดลอม (Environment) 5. ความปลอดภัย 
(Security) 
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คําถามทบทวน 
 

1) การสื่อสารแบบไรสาย และการสื่อสารแบบมีสายแตกตางกันอยางไร ? 
2) จงบอกขอแตกตางระหวางสาย UTP และสาย STP 
3) สายไฟเบอรออปติกแบบมัลติโหมดมีรูปแบบการทํางานกี่รูปแบบ อะไรบาง 
4) การสงสัญญาณบนสื่อกลางแบบเบสแบนดแตกตางจากแบบบรอดแบนดอยางไร จงอธิบาย  
5) การเผยแพรคลื่นแบบในทุกทิศทาง (Omnidirectional) มีลักษณะอยางไร ? 
6) การสงสัญญาณขอมูลข้ึนไปยังดาวเทียม และดาวเทียมสงสัญญาณขอมูลลง เรียกวา ? 
7) การพิจารณาสื่อกลางสงขอมูลในดานตนทุน มีความเกี่ยวของกับสงใดบาง จงอธิบาย ? 
8) การพิจารณาสื่อกลางสงขอมูลในดานความรวดเร็ว มีความเกี่ยวของกับสงใดบาง จงอธิบาย ? 
9) การพิจารณาสื่อกลางสงขอมูลในดานระยะทาง มีความเกี่ยวของกับสงใดบาง จงอธิบาย ? 
10) การพิจารณาสื่อกลางสงขอมูลในดานสภาพแวดลอม มีความเกี่ยวของกับสงใดบาง จงอธิบาย ? 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 5 

เนื้อหาประจาํบท  
5.1) องคกร ISO 
5.2) หลักการ แนวความคิดในการแบงช้ันการสื่อสาร 
5.3) สถาปตยกรรมช้ันสื่อสาร 
5.4) เพียรทเูพียรโปรเซส 
5.5) การจัดองคประกอบในช้ันการสื่อสาร 
5.6) รายละเอียดและหนาที่ของแตละลําดับช้ันบนแบบจําลอง OSI 
 

วัตถุประสงค เชิงพฤติกรรม 
1) ผูเรียนสามารถบอกวัตถุประสงคของแบบจําลอง OSI ได 
2) ผูเรียนสามารถอธิบายแนวความคิดของการแบงช้ันสื่อสารบนแบบจําลอง OSI 
3) ผูเรียนสามารถบอกช่ือกํากบัที่อยูบนช้ันสื่อสารทัง้ 7 ของแบบจําลอง OSI ไดอยางถูกตอง 
4) ผูเรียนสามารถอธิบายหนาที่การทํางานของแตละช้ันสื่อสารบนแบบจําลอง OSI ไดอยางถูกตอง 
5) ผูเรียนสามารถเปรียบเทียบความแตกตางระหวางช้ันของแบบจําลอง OSI ไดอยางถูกตอง 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท  
1) บรรยายประกอบภาพเลื่อน (slide) 
2) ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
3) ทําแบบฝกหัดทบทวน 

 
ส่ือการเรียนการสอน  

1) เอกสารประกอบการสอน 
2) ภาพเลื่อน (slide) 
3) แบบฝกหัดทบทวน 



 
การวัดผลและการประเมินผล  

1) ประเมินจากการซักถามในช้ันเรียน 
2) ประเมินจากการทําแบบฝกหัดทบทวนทายบทเรียน 
3) ประเมินจากความรวมมอืและความรับผิดชอบตอการเรียน 

 



 

   

บทท่ี 5 
แบบจําลอง Open Systems Interconnection Model (OSI) 

  
  การที่จะทําใหอุปกรณฮารดแวรและเครื่องคอมพิวเตอรในระบบเครือขายสามารถติดตอสื่อสารกันได
น้ัน จําเปนจะตองอาศัยสิ่งที่เรียกวา “โปรโตคอล (Protocol)” ในการติดตอสื่อสาร แตเน่ืองจากบริษัทผูผลิต
คอมพิวเตอรและอุปกรณฮารดแวร ตางก็มีมาตรฐานในการผลิตและมีมาตรฐานโปรโตคอลเปนของตนเอง (เปน
ระบบเครือขายของบริษัทน้ันๆ ) ดังน้ันการที่จะทําใหอุปกรณฮารดแวร และคอมพิวเตอรตางบริษัทกันสามารถ
ติดตอสื่อสารขามเครือขายกันไดจึงเปนสิ่งที่ เปนปญหา หนวยงานกําหนดมาตรฐานสากล หรือ ISO 
(International Organization for Standardization) ไดเล็งเห็นถึงปญหาน้ีจึงไดมีการพิจารณามาตรฐาน
ของ “ระบบเปด (Open System)” เพื่อใหระบบจากบริษัทตางๆ สามารถติดตอสื่อสารเพื่อทํางานรวมกันได
เรียกวา “Open Systems Interconnection Model (OSI)” ข้ึนโดยใน OSI Model น้ีจะยังไมไดกําหนด
มาตรฐานของโปรโตคอลที่ตายตัวใดๆ ไวเพียงแตเปนกรอบของมาตรฐาน 
 
***ขอควรจํา คําวา Open Systems คือ ระบบเปด ซึ่งหมายความวา อนุญาตใหระบบสามารถสื่อสารกันได 
ถึงแมวาอุปกรณจะมีรูปแบบทางสถาปตยกรรมระบบที่แตกตางกัน กลาวคือมาตรฐานแบบจําลอง OSI ที่จัด
ข้ึนมาน้ัน มีจุดประสงคเพื่อใหระบบที่แตกตางกันสามารถสื่อสารรวมกันได ดวยการใชมาตรฐานการสื่อสารที่
เปนสากล โดยไมมีความจําเปนที่จะตองเขาไปเปลี่ยนแปลงตรรกใดๆ บนอุปกรณฮารแวร อยางไรก็ตาม 
แบบจําลอง OSI มิใช โปรโตคอล แตเปนเพียงแบบจําลองแนวความคิด ซึ่งเปนเพียงทฤษฏีที่ชวยสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับการทํางานของแตละการสื่อสาร เพื่ออํานวยความสะดวกตอผูออกแบบระบบสื่อสาร ทั้งน้ี
แบบจําลอง OSI ยังถูกสรางข้ึนมาบนพื้นฐานความยืดหยุนและคงทนตอการนําไปประยุกตใชงาน โดยแตละช้ัน
สื่อสารยังสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางเหมาะสม  

 
5.1 องคกร ISO 
 
 องคกรกําหนดมาตรฐานสากลหรือ ISO จัดเปนองคกรหน่ึงที่ไดรับการยอมรับทั่วโลกเกี่ยวกับการ
กําหนดมาตรฐานสากล โดยในป ค.ศ.1970 ทาง ISO ไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการข้ึนมาเพื่อสรางแบบจําลอง
สถาปตยกรรมเครือขายข้ึน เพื่อใชเปนรูปแบบมาตรฐานในการสื่อสารระหวางคอมพิวเตอรที่ เรียกวา 
แบบจําลอง OSI (Open Systems Interconnection) และในป ค.ศ.1984 ก็ไดมีการประกาศใชแบบจําลอง 
OSI อยางเปนทางการเพื่อใชเปนแบบอางอิงเครือขายมาตรฐานสากล 
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 แบบจําลอง OSI มีกรอบการทํางานดวยการแบงเปนช้ันสื่อสารที่เรียกวา เลเยอร (Layer) แตละ      
เลเยอรจะมีช่ือเรียกที่แตกตางกัน รวมถึงฟงกช่ันหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในเลเยอรน้ันๆ โดยเฉพาะช้ันสื่อสาร
ตางๆ ที่กําหนดข้ึนจะถือเปนสวนหน่ึงของกระบวนการสื่อสารรวมกัน ซึ่งมีทั้งหมดเจ็ดช้ันดวยกันคือ 
  

 
ภาพที่ 5.1 แบบจําลอง OSI 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 30) 
 

โดยหลักการแลวเทคโนโลยีเครือขายทั้งหมด จะตองอางอิงช้ันสื่อสารบนแบบจําลอง OSI ครบทั้งเจ็ด 
เน่ืองจากบางเทคโนโลยีอาจรวบช้ันสื่อสารบางช้ันมาเปนเลเยอรเดียวกัน หรืออาจขามการทํางานบางเลเยอร 
หรือบางกรณีเลเยอรน้ันไมจําเปนตอการใชงานก็สามารถขามได 
 ทําไมจึงตองมีการแบงเปนช้ันสื่อสารออกเปนเลเยอรตางๆ มากมาย และการมีหลายๆ เลเยอรจะไมทํา
ใหเกิดความยุงยากจริงหรือ แตการแบงช้ันสื่อสารออกเปนเลเยอรน้ันกลับสงผลดีมากกวา ยกตัวอยางเชน กับ
การเขียนโปรแกรม หากลองนึกภาพดูวาทําไมเราถึงไมเขียนโปรแกรมทั้งระบบรวมอยูในโมดูลเดียว แตกลับ
เขียนเปนโมดูลยอยที่การทํางานออกไปโดยอิสระ และการเขียนเปนโมดูลยอยๆ โปรแกรมหลักก็ยังสามารถ
เรียกใชงานโมดูลเหลาน้ี เพื่อนํามาประมวลผลรวมกันได และหากโมดูลใดเกิดขอผิดพลาด กท็ําใหหาตําแหนงที่
ตองการแกไขไดงายกวา อีกทั้งยังไมสงผลกระทบตอโมดูลอื่นที่เกี่ยวของ และดวยหลักการดังกลาวน้ีแบบจําลอง 
OSI จึงมีการแบงการทํางานออกเปนช้ันสื่อสารที่เรียกวา เลเยอร 
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5.2 หลักการ แนวความคิดในการแบงชั้นการสื่อสาร 
 

สําหรับหลักการ แนวความคิดในการแบงลําดับช้ันสื่อสารของแบบจําลอง OSI สามารถสรุปได 
ดังตอไปน้ี 

5.2.1. เพื่อลดความซับซอน ทําใหงายตอเรียนรู และทําสามารถความเขาใจไดงายข้ึน 
5.2.2. เพื่อใหแตละช้ันการสื่อสารมีบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน และแตกตางกัน 
5.2.3. เพื่อใหแตละช้ันการสื่อสารปฏิบัติงานตามฟงกช่ันหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และสอดคลองกับ

มาตรฐานสากล 
5.2.4. จากขอบเขตและความรับผิดชอบในแตละช้ันของการสื่อสาร ทําใหการสื่อสารเกิดความคลองตัว 

และเปนการปองกันกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงบนช้ันสื่อสารหน่ึงๆ อันจะสงผลกระทบตอช้ันสื่อสารอื่นๆ ตอไป
ดวย 

5.2.5. จํานวนช้ันสื่อสารจะตองมีจํานวนมากเพียงพอ และเหมาะสมตอการจําแนกหนาที่การทํางาน
ใหกับแตละช้ันสื่อสาร และตองไมมีมากจนดูเทอะทะจนเกินความจําเปน 
 
***ขอควรจํา แบบจําลอง OSI เปนเพียงกรอบการทํางานที่เปนทฤษฏี ที่สามารถชวยสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
การสื่อสารระหวางคอมพิวเตอรดวยกัน แตแบบจําลองดังกลาวมิไดผนวกกรรมวิธีของการสื่อสารเอาไว ซึ่งการ
สื่อสารจริงๆ น้ันจะเกิดข้ึนจากโปรโตคอลที่ใชสื่อสารระหวางกัน โดยแตละช้ันสื่อสารจะมีโปรโตคอลประจาํช้ันที่
คอยบริการตามสวนงานที่ไดรับมอบมาย และช้ันสื่อสารหน่ึงๆ อาจมีโปรโตคอลไวคอยบริการมากกวาหน่ึงตัว 
 
5.3 สถาปตยกรรมชั้นสื่อสาร 
 

สําหรับกระบวนการสงผานขอมูลระหวางกัน บนสถาปตยกรรมช้ันสื่อสารของแบบจําลอง OSI น้ัน
สามารถพิจารณาไดจากภาพที่ 5.2 จะเห็นไดวา เมื่อโฮสต A ตองการสงขางสารไปยัง โฮสต B เมื่อขาวสารได
เดินทางจาก A ไปยัง B ซึ่งอาจจําเปนตองเดินทางผานโหนดระหวางทาง (lntermediate Node) ตางๆ 
จํานวนมากมาย โหนดระหวางทางตางๆ เหลาน้ี ปกติจะทํางานภายใตช้ันสื่อสารเพียงสามเลเยอรแรกเทาน้ัน ซึ่ง
ประกอบดวยช้ันสื่อสารฟสิคัล ดาตาลิงก และเน็ตเวิรก 
 ในการพัฒนาแบบจําลอง นักออกแบบไดทําการออกแบบใหกระบวนการสงผานขอมูลลงไปยังสวนลาง
แบบตอเน่ืองกันไปในแตละช้ัน สรุปไดวา การสงขอมูลจะเริ่มจากช้ันสื่อสาร 7-6-5-4-3-2-1 ไมสามารถสื่อสาร
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ขามกันได  ในขณะฝงรับขอมูลจะทําการรับขอมูลในทิศทางตรงกันขามคือ 1-2-3-4-5-6-7 โดยแตละช้ันการ
สื่อสารจะมีกลุมหนาที่ที่ตองรับผิดชอบแตกตางกันออกไป และการแบงหนาที่ที่ชัดเจนใหกับแตละช้ันการสือ่สาร
ทําใหนักออกแบบเขาใจไดงายมากข้ึน และยังมีความยืดหยุนสูง สําหรับการนําไปประยุกตใชงาน สิ่งที่สําคัญ
ที่สุดของแบบจําลอง OSI คือ จะมองผานทะลุ (Transparenc) ระบบอยางสมบรูณถึงแมวาจะเปนระบบที่เขา
กันไมได (lntermediate) กลาวคือ หากระบบที่สื่อสารกันมีความแตกตางในสถาปตยกรรม ไมวาจะเปน    
ฮารแวรหรือซอฟตแวรที่เขากันไมได  แตไมใชสาเหตุในการสรางขอจํากัดของการสื่อสาร การสื่อสารระหวางกัน
ปลอยใหหนาที่ของกระบวนการสื่อสารที่ต้ังอยูบนมาตรฐานแบบจําลอง OSI โดยใหมองผานในเรื่องของระบบที่
แตกตางขามไปไมวาจะเปนเครื่องระดับใด ย่ีหออะไร รุนอะไร ก็สามารถสื่อสารเพื่อรับ-สงขอมูลระหวางกันได 
ดังน้ันจะเห็นไดวา เราสามารถใชคอมพิวเตอรตางระดับ ตางรุน ตางย่ีหอ หรือแมตางแพลตฟอรมใหสื่อสาร
รวมกันได เพียงแตใหผูพัฒนายึดหลักมาตรฐานการสื่อสารบนระบบเครือขายที่อางอิงตามแบบจําลอง OSI ซึ่ง
น่ันก็คือเปาหมายของแบบจําลอง OSI น่ันเอง 
 

 
ภาพที่ 5.2 การสื่อสารระหวางเลเยอรในแบบจําลอง OSI 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 31) 
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5.4 เพียรทูเพียรโปรเซส 
 
 จากภาพที่ 5.2 เมื่อพิจารณาจะพบไดวา แตละช้ันสื่อสารจะมีการสื่อสารกันทั้งระดับแนวนอนและ
แนวต้ัง ซึ่งเกี่ยวกับมาตรฐานโปรโตคอล และมาตรฐานบริการลําดับ สังเกตคําวา “โปรโตคอล (Protocol)” 
และคําวา “บริการ (Service)”  ในความเปนจริงคําทั้งสองน้ัน มีแนวคิดที่แตกตางกันโดยปกติมาตรฐานบริการ
ในที่น้ีคือ ชุดคําสั่งการปฏิบัติงานที่เตรียมไวเพื่อบริการช้ันสื่อสารที่อยูเหนือกวา และใชขอมูลจากช้ันสื่อสารทีอ่ยู
ตํ่ากวา (ลักษณะแนวต้ังหรือแนวด่ิง) กลาวไดวา มาตรฐานบริการจะเกี่ยวของกับการอินเตอรเฟช ระหวางช้ัน
สื่อสาร ในขณะที่โปรโตคอลจะเกี่ยวของกับการสื่อสารบนช้ันสื่อสารเดียวกันระหวางเครื่องตนทางกับปลายทาง 
แตการแพ็กเก็ตขอมูลจากโฮสต A ไปยังโฮสต B น้ัน (ลักษณะแนวนอน) เปนการสื่อสารถึงกันโดยตรง ทั้งน้ีทาง
ฝงสง (โฮสต A) จะสงผานขอมูลจากช้ันสื่อสารบนสุดมายังช้ันลางสุด จนกระทั่งถึงช้ันสื่อสารฟสิคัลที่จะนํา
ขอมูลสงผานลิงกจริงไปยังฝงรับ (โฮสตB) ที่เปนอีกระบบหน่ึง ดังน้ันกระบวนการสื่อสารของโปรโตคอล ต้ังแต
ช้ันสื่อสารดาตาลิงกข้ึนไประหวางตนทางกับปลายทาง จะเปนกระบวนการสื่อสารที่เรียกวา เพียรทเูพยีรโปรเซส 
(Peer-to- Peer Process) ซึ่งมิใชเปนการเช่ือมตอกันโดยตรงทางกายภาพ แตเปนการเช่ือมตอกันในเชิงตรรก
หรือลอจิคัลน่ันเอง การสื่อสารระหวางจุดเช่ือมตอระดับเดียวกัน (Peer-to-Peer Process) จะเปนการโตตอบ
ภายในช้ันเดียวกันภายใต Protocol ที่นิยามเฉพาะสําหรับช้ันน้ัน ซึ่งมีจุดเดนที่สําคัญในแงของความยืดหยุน 
(Flexibility) และความโปรงใส (Transparent) ระหวางช้ัน โดยคุณสมบัติพิเศษของการทํางานในรูปแบบ 
Peer-to- Peer จะไมมีการแบงช้ันและความสําคัญของคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอกันเขากับเครือขายคอมพิวเตอร 
โดยที่ทุกเครื่องจะมีสิทธิเทาเทียมกัน หนาที่หลักของ Peer to Peer สามารถแบงไดสามรูปแบบ ดังน้ี 
 5.4.1 Pure Peer to Peer มี ลักษณะที่ตรงกันขามกับโมเดลแบบศูนยกลางตรงที่ทุกๆ เพียรสามารถ
ติดตอและแลกเปลี่ยนกันไดโดยตรง จุดเดนของโมเดลน้ีมีความสามารถขยายเครือขาย ความคงทน โดยที่หากมี
เพียรชุดใดเสียหรือออกไปจากระบบจะไมสงผลกระทบโดยรวมกับเครือขาย 
 5.4.2 Hybrid Peer to Peer โมเดลน้ีจะมีเครื่องเซิรฟเวอรที่ทําหนาที่ควบคุมรายละเอียดของขอมูลที่
อยูภายในเครือขายการสงขอมูลเปนแบบเดียวกับ Pure P2P โมเดลน้ีชวยลดปญหาเรื่องการจัดการขอมูลที่ทํา
ไดยาก ในโมเดลแบบ Pure P2P 
 5.4.3 Super Peer เปนโมเดลใหมที่เกิดข้ึนโดยใชระบบแบบศูนยกลาง ไปรวมอยูในระบบแบบ
กระจาย และจะชวยลดปริมาณในการจัดการของเซิรฟเวอร ชวยเพิ่มความสามารถเรื่องการขยายขนาดและ
ความคงทนของเครือขาย Super Peer ทําหนาที่เหมือนเปนเซิรฟเวอรกลางใหกับกลุมของไคลเอนต 
 ดังน้ันจึงสามารถสรุปไดวา เพียรทูเพียรโปรเซส คือลําดับช้ันที่คอมพิวเตอรใชในการสื่อสารจากเครื่อง
หน่ึงไปยังอีกเครื่องหน่ึงโดยผานโปรโตคอลของลําดับช้ันน้ันๆ  
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5.5 การจัดองคประกอบในชั้นการสื่อสาร 
 
 ช้ันสื่อสารทั้งเจ็ดบนแบบจําลอง OSI ยังสามารถแบงการทํางานออกเปนสามกลุมยอยดวยกันคือ 

5.5.1 กลุมยอยที่ 1: ช้ันสือ่สารที่สนับสนุนดานเครือขาย (Network Support Layers) 
 ประกอบดวยช้ันสื่อสารช้ันที่ 1, 2 และ 3 ซึ่งคือช้ันสื่อสารฟสิคัล ดาตาลิงค และเน็ตเวิรก โดยจะมี
หนาที่เคลื่อนยายขอมูลจากอุปกรณหน่ึงไปยังอุปกรณหน่ึง ซึ่งอาจตองผานโหนดระหวางทางตางๆ มากมาย 
กลุมยอยสวนน้ี จะทํางานเกี่ยวของกับรายละเอียดทางไฟฟา การเช่ือมตอทางกายภาพ ฟสิคัสแอดเดรส และ
เวลาใชในการขนสงขอมูล ซึ่งตองมีความแนนอนและเช่ือถือได 
 5.5.2 กลุมยอยที่ 2: ช้ันสื่อสารเคลื่อนยายขอมูล (Transport Layers) 
 คือช้ันสื่อสารที่ 4 น้ันหมายความวา ช้ันสื่อสารทรานสปอรต ทําหนาที่ในการลิงคเช่ือมโยงระหวางกลุม
ยอยที่ 1 และกลุมยอยที่ 3 และจะตองสรางความมั่นใจในการสงผานขอมูลไปยังจุดหมายปลายทางอยาง
แนนอนในลักษณะ End-to-End (สําหรับช้ันสื่อสารดาตาลิงคจะสงผานขอมูลในลักษณะ Single Link) 
 5.5.3 กลุมยอยที่ 3: ช้ันสื่อสารที่สนับสนุนงานผูใช (User Support Layers) 
 ประกอบดวยช้ันสื่อสารที่ 5, 6 และ 7 ซึ่งก็คือช้ันสื่อสารเซสซั่น พรีเซนเตช่ัน และแอปพลิเคช่ัน ในกลุม
น้ีจะอนุญาตใหระบบซอฟตแวรที่มีความแตกตางกัน สามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางไมมีปญหา 
 

 
ภาพที่ 5.3 การแบงกลุมยอยทํางานในแบบจําลอง OSI 

ที่มา (ผูเขียน) 
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ภาพที่ 5.4 การสื่อสารในแบบจําลอง OSI 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 32) 
 จากภาพที่ 5.4 เปนภาพรวมของการทํางานบนแบบจําลอง OSI โดยที่ D7 หมายถึงหนวยขอมูลบน     
เลเยอร 7 (ช้ันสื่อสารแอฟพลิเคช่ัน) และ D6 หมายถึงหนวยขอมูลบนเลเยอร 6 (ช้ันสื่อสารพรีเซนเตช่ัน) 
ในขณะที่ D5, D4, D3, D2 และ D1 เปนไปตามทํานองเดียวกัน กระบวนการสื่อสารเริ่มตนข้ึนที่ช้ันสื่อสาร
แอปพลิเคช่ัน จากน้ันก็เคลื่อนยายจากเลเยอรหน่ึงไปยังเลเยอรเดียวกัน กระบวนการสื่อสารจะเริ่มตน
ตามลําดับ โดยแตละเลเยอรจะเตรียมสวนหัวที่เรียกวา เฮดเดอร (Header) หรืออาจมีสวนหางที่เรียกวา  
เทรลเลอร (Trailler) ที่นําไปเพิ่มใหกับหนวยขอมูล ซึ่งโดยปกติเทรลเลอรมักจะถูกนําไปเพิ่มในช้ันสื่อสารดาตา
ลิงก และหนวยขอมูลไดถูกสงผานไปยังแตละเลเยอรตามลําดับ หนวยขอมูลเหลาน้ัน จะถูกเพิ่มสวนหัวเพิ่มเขา
ไปเรื่อยๆ ในแตละเลเยอร ดังน้ันเมื่อหนวยขอมูลที่สงมาจากเลเยอรขางบนมายังเลเยอรขางลาง ก็จะถูกเพิ่ม
หรือหอหุมดวยเฮดเดอรเปนช้ันๆ เราเรียกขบวนการน้ีวา เอนแคปซูเลช่ัน (Encapsultion) เมื่อหนวยขอมูลถูก
สงมาถึงช้ันสื่อสารฟสิคัล หนวยขอมูลเหลาน้ีก็จะถูกเปลี่ยนมาเปนสัญญาณไฟฟาเพื่อสงผานไปยังลิงกตอไป 
 

 
ภาพที่ 5.5 แสดงกระบวนการเอนแคปซเูลช่ัน 

ที่มา (ผูเขียน) 
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 เมื่อสัญญาณถูกสงลิงกและไปถึงจุดหมายปลายทาง หนวยขอมูลก็จะเคลื่อนยายยอนกลับข้ึนไป
ตามลําดับ 1-2-3-4-5-6-7 บนแบบจําลอง OSI จากน้ันแตละเลเยอรก็จะถอดเฮดเดอร เฉพาะสวนที่เปนของตน
ออก (เฉพาะเลเยอรที่ 2 จะถอดทั้งเฮดเดอร และเทรลเลอร) กระบวนการน้ีจะดําเนินตอไปจนกระทั่งถึงเลเยอร
บนสุด คือช้ันสื่อสารแอปพลิเคช่ัน เราเรียกกระบวนการน้ีวา ดีแคปซูเลช่ัน (Decapsulation) 
 
5.6 รายละเอียดและหนาท่ีของแตละลาํดับชั้นบนแบบจําลอง OSI 
 
 5.6.1 ช้ันฟสิคัล (Physical Layer) 
 ช้ันสื่อสารฟสิคัสทําหนาที่สงขอมูลในรูปแบบของการสงกระแสบิต (Bit Stream) บนสื่อกลางที่
เกี่ยวของกับขอกําหนดทางกลไก และทางไฟฟาของการอินเตอรเฟซเพื่อการสงขอมูล ตัวอยางเชน รายละเอียด
ของปลั๊กเช่ือมตอ EIA-232 รายละเอียดของสายคอนเน็กเตอรที่ใชในการเช่ือมตอเครือขาย เปนตน จากภาพ 
5.6 แสดงถึงตําแหนงของช้ันสื่อสารฟสิคัล ที่เกี่ยวของกับสื่อสงขอมูล (Transmission Medium) และช้ัน
สื่อสารดาตาลิงก 
 

 
ภาพที่ 5.6 ช้ันฟสิคัล 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 33) 
 

***ขอควรจํา ช้ันสื่อสารฟสิคัลทําหนาที่ประสานงานกันระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร เพื่อทําใหสามารถสง
ขอมูลที่อยูในรูปสายของบิตออกไปในสายหรือสื่อสงขอมูลได ทําใหระดับช้ันฟสิคัลตองเกี่ยวของกับคุณลักษณะ
เชิงกลและทางไฟฟาของสื่อสงขอมูลที่ใช 
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หนาที่และสิง่ที่ตองคํานึงถึงในช้ันสื่อสารฟสิคัล สามารถสรปุไดดังรายละเอียดตอไปน้ี 
5.6.1.1 ลักษณะทางกายภาพของอินเตอรเฟซและสื่อกลาง (Interface and Medium) เปน

การกําหนดคุณสมบัติของอินเตอรเฟซ ที่เช่ือมตอระหวางอุปกรณ และสื่อที่นํามาใชสงผานขอมูลซึ่ง
รวบถึงการกําหนดชนิดของสื่อสงขอมูลดวย 

5.6.1.2 การแทนคาของบิตขอมูล (Representation of Bits) เปนเรื่องของกระแสบิต 
(ขอมูลระดับบิต 0 หรือ 1) ที่ไมตองแปลความหมายใดๆ อีกแลว ทั้งน้ีในการสงผานขอมูล ขอมูลบิต
จะตองถูกแปลงดวยการเขารหัสใหเปนสัญญาณ (สัญญาณไฟฟาหรือแสง) โดยจะมีเทคนิคการเขารหัส 
เพื่อใชแปลงขอมูลระดับบิตใหเปนสัญญาณไดอยางไร 

5.6.1.3 อัตราการสงขอมูล (Data/Transmission Rate) เปนเรื่องของการกําหนดบิตขอมูล
ที่สามารถสงไปไดจํานวนเทาไหรตอวินาที 

5.6.1.4 การซิงโครไนซของบิต (Synchronization of Bits) ทั้งฝงสงและฝงรับจะตองมีการ
เขาจังหวะใหสอดคลองกันในการรับสงขอมูลระดับบิต กลาวคือสัญญาณนาฬิกาของทั้งฝงสงและฝงรับ
จะตองทํางานสอดคลองกัน ซึ่งก็คือการซิงโครไนซน่ันเอง 

5.6.1.5 เสนทางการเช่ือมโยง (Line Configuration) เกี่ยวของกับการเช่ือมโยงอุปกรณเขา
กับสื่อกลาง ซึ่งอาจเปนการเช่ือโยงแบบจุดตอดวยการนําสองอุปกรณมาลิงกเช่ือมโยงผานสายสื่อสาร
เพื่อรับสงขอมูลกันโดยตรง หรืออาจเปนการเช่ือโยงแบบหลายจุด ที่ใชสานสื่อสารเสนเดียวเช่ือมตอเขา
กับหลายๆอุปกรณ และแชรการรับสงขอมูลรวมกัน 

5.6.1. รูปแบบการเช่ือตอทางกายภาพ (Physical Topology) เปนรายละเอียดเกี่ยวกับ
รูปแบบการเช่ือมตอครือขายหรือโทโพโลยี เชน การเช่ือมตอแบบบัส ที่อุปกรณทุกช้ินจะตองเช่ือมตอ
กับสายแกนหลังเพียงเสนเดียว หรือการเช่ือมตอแบบดาว ที่อุปกรณจะมีสายสัญญาณเช่ือมโยงไปยัง
อุปกรณฮับ เปนตน 

5.6.1.7 ทิศทางการสงผานขอมูล (Transmission Model) เปนรายละเอียดเกี่ยวกับทิศ
ทางการสงผานขอมูลระหวางอุปกรณ ซึ่งอาจใชวิธีการสงขอมูลแบบซิมเพล็กซ ฮาลฟดูเพล็กซ หรือ  
ฟูลดูเพล็กซ 

 
 5.6.2 ช้ันดาตาลิงก (Data Link Layer) 

มีหนาที่มอบขอมูลในลักษณะ Node-to-Node สําหรับหนวยขอมูลในช้ันน้ีจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของ 
เฟรม (Frame) รับหนาที่จัดสงเฟรมไปยังเครือขาย โดยสรางความนาเช่ือถือในเรื่องของการรับสงขอมูลจากช้ัน
สื่อสารฟสิคัสที่ปราศจากขอผิดพลาดใดๆ เน่ืองจากขอมูลที่ไดรับมาจากช้ันสื่อสารฟสิคัสน้ัน อาจมีสัญญาณ
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รบกวน หรือขอผิดพลาดปะปนมาพรอมกับสัญญาณขอมูล ดังน้ันช้ันสื่อสารดาตาลิงกจึงตองมีกระบวนการ
ตรวจจับ และแกไขขอผิดพลาดเหลาน้ัน เพื่อบริการแกช้ันสื่อสารเน็ตเวิรกที่ช้ันสูงถัดไป ดังภาพที่ 5.7 ที่แสดง
ถึงความสัมพันธของช้ันสื่อสารดาตาลิงก, ช้ันเน็ตเวิรก และช้ันฟสิคัส 
 

 
ภาพที่ 5.7 ช้ันดาตาลิงก 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 34) 
 

***ขอควรจํา หนาที่ของช้ันดาตาลิงก เปนการเคลื่อนยายเฟรมจากโหนดหน่ึงไปยังโหนดถัดไป ควบคุมปริมาณ
ขอมูลที่ใชในการรับสงขอมูล และตรวจสอบจับขอผิดพลาด เพื่อปองกันไมใหเครื่องสงขอมูลมากเกินจนเครื่อง
หน่ึงรับไมทัน นอกจากน้ียังตองควบคุมใหขอมูลที่สงมีความถูกตองเสมอ 

 
ช้ันดาตาลิงกสามารถแบงการทํางานเปนช้ันยอยๆ อกีสองช้ันดวยกันคือ 

 1) ช้ันสื่อสารยอย LLC (Logical Link Control) 
เปนช้ันสื่อสารยอยที่จัดการดานการสื่อสารของอุปกรณที่เช่ือมโยงผานลิงกเครือขาย โดย LLC ถูก

กําหนดข้ึนตามมาตรฐาน IEEE 802.2 ที่สนับสนุนการเช่ือมตอแบบคอนเน็กช่ันเลส (Connectionless) และ
คอนเน็กช่ันโอเรียนเต็ด (Connection-Oriented) 

2) ช้ันสื่อสารยอย MAC (Media Access Control) 
เปนช้ันสื่อสารยอยที่จัดการเกี่ยวกับการเขาถึงสื่อกลางเพื่อการสื่อสารบนเครือขาย 
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หนาที่ของช้ันดาตาลิงก สามารถสรุปไดดังตอไปน้ี 
1) จัดหนวยขอมูลใหอยูในรูปแบบของเฟรม (Framing) ช้ันดาตาลิงกจะแบงสวนที่ไดรับจากช้ัน     

เน็ตเวิรกมาอยูในรูปแบบของเฟรม 
2) ฟสิคัลแอดเดรส (Physical Addressing) เน่ืองจากเฟรมจะสงไปทั่วบนเครือขาย จึงจําเปนตองรู

วาเฟรมน้ีสงมาจากที่ใดและจะใหสงไปที่ไหน ดังน้ันช้ันสื่อสารดาตาลิงกจึงมีการผนวกเฮดเดอรไปพรอมกบัเฟรม
เพื่อระบุตําแหนงที่อยูของผูสง (Source Address) และตําแหนงที่อยูของผูรับ (Destination Address) 
ตัวอยางเชน หมายเลขการดเครือขาย (MAC Address) ซึ่งเปนฟสิคัลแอดเดรสที่ใชระบุถึงตําแหนงของโหนด
น้ันๆ บนเครือขาย 

3) การควบคุมการไหลของขอมูล (Flow Control) หากความเร็วในการรับสงขอมูลระหวางฝงสงกับ
ฝงรับไมสัมพันธกัน เชน ฝงสงไดสงขอมูลไปอยางตอเน่ือง ในขณะที่ฝงรับน้ันรับขอมูลไมทัน อันเน่ืองมาจากมี
หนวยความจําบัฟเฟอรรองรับไดจํากัด ดังน้ันจึงตองมีกลไกลควบคุมการไหลของขอมูลใหสัมพันธกันเพือ่ปองกนั
มิใหฝายรับขอมูลจนทวมลน 

4) การควบคุมขอผิดพลาด (Error Control) หนาที่สําคัญอยางหน่ึงของช้ันสื่อสารดาตาลิงกก็คือ 
จะตองสรางความนาเช่ือถือถึงขอมูลที่สงไปยังปลายทางวาสมบรูณหรือไม หากขอมูลเกิดการสูญหายระหวาง
ทาง ระบบตองสามารถตรวจจับและดําเนินการสงขอมูลรอบใหมได รวมถึงมีกระบวนการปองกันการรับขอมูล
ซ้ําๆ (Duplicate Frames) กรณีฝงสงไดสงขอมูลมาซ้ํา เน่ืองจากขอมูลที่สงไปถึงที่หมายลาชาและคิดวาสูญ
หายไประหวางทาง จึงมีการสงขอมูลรอบใหมไปให ทําใหเกิดขอมูลซ้ําซอนข้ึน ดังน้ันหากเกิดเหตุการณน้ีข้ึน 
จะตองมีกระบวนการกําจัดเฟรมที่ซ้ําซอนออกไป และโดยปกติการควบคุมขอผิดพลาดจะดําเนินการโดยเพิ่ม
รหัสเขาไปที่สวนหางที่เรียกวา เทรลเลอร เพื่อใหฝายรับสามารถนําไปใชเพื่อการตรวจจับขอผิดพลาด 

5) การควบคุมการเขาถึง (Access Control) เมื่ออุปกรณมากกวาสองอุปกรณข้ึนไปเช่ือมตอภายใน
เครือขายเดียวกัน อีกทั้งยังใชสายสื่อสารเสนเดียวเพื่อการสื่อสารรวมกัน ดังน้ันโปรโตคอลในช้ันสื่อสารดาตา
ลิงกจะตองตัดสินใจใหมีเพียงอุปกรณใดอุปกรณหน่ึง ที่มีสิทธ์ิเขาควบคุมสื่อกลางเพื่อสงขอมูลในชวงเวลาหน่ึงๆ 
 
 5.6.2 ช้ันเน็ตเวิรก (Network Layer) 
 รับผิดชอบเกี่ยวกับการสงแพ็กเก็ตจากตนทางไปยังปลายทางผานเครือขายหลายๆ เครือขายดวยกัน 
ความแตกตางระหวางช้ันสื่อสารดาตาลิงกและเน็ตเวิรกคือ หนวยขอมูลบนช้ันสื่อสารเน็ตเวิรกจะถูกแบง
ออกเปนสวนๆ ที่เรียกวา แพ็กเก็ต (Packet) แตแพ็กเก็ตจะถูกสงไปยังปลายทางซึ่งระหวางทางอาจมีเครือขาย
ยอย ที่ลิงกเช่ือมตอมากมายรวมถึงการสงขามเครือขายตางชนิดกัน ในขณะที่ช้ันสื่อสารดาตาลิงกจะมีหนวย
ขอมูลในรูปแบบของเฟรม ที่จัดสงไปยังโหนดปลายทางภายในลิงกเดียวกันจึงทํางานอยูภายใตช้ันสื่อสารสองช้ัน
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แรกเทาน้ัน ซึ่งโดยปกติหากเครือขายสองระบบมีการเช่ือมตอกันภายใตลิงกเดียวกัน ก็ไมจําเปนตองใชบริการ
ช้ันสื่อสารเน็ตเวิรก 
 อยางไรก็ตาม หากเครือขายสองระบบที่เช่ือมตอผานลิงกเปนเครือขายตางชนิดกัน จําเปนตองใช
อุปกรณที่ทํางานภายใตช้ันสื่อสารเน็ตเวิรก (โดยปกติคืออุปกรณเราเตอร) เพื่อเช่ือมตอเครือขายทั้งสองเขา
ดวยกันเพื่อใหการสงมอบขอมูลจากตนทางไปยังปลายทาง (Source-to-Destination) สามารถสําเร็จไดดวยดี
โดยพิจารณาจากภาพที่ 5.8 ที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของช้ันสื่อสารเน็ตเวิรกไปสูช้ันดาตาลิงก และช้ัน 
ทรานสปอรต 
 

 
ภาพที่ 5.8 ช้ันเน็ตเวิรก 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 35) 
 

 หนาที่ของช้ันเน็ตเวิรก สามารถสรปุไดดังตอไปน้ี 
 1) ลอจิคัลแอดเดรส (Logical Addressing) ลอจิคัลแอดเดรสแตกตางกับฟสิคัลแอดเดรสที่ ฟสิคัล
แอดเดรส น้ันคือ ตําแหนงที่อยูของโหนดบนเครือขายซึ่งมักจะถูกกําหนดหมายเลขไวเรียนรอยแลว บน
ฮารดแวรที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงคาได เชน ชุดหมายเลขแมคแอดเดรสของการดเครือขายที่ใชงานบนช้ัน
ดาตาลิงก ในขณะที่ลอจิคัลแอดเดรสจะใชงานอยูในช้ันสื่อสารที่สูงข้ึนไปอีก (ช้ันเน็ตเวิรก) โดยนํามาใชระบุ
ตําแหนงของอุปกรณ เชนเดียวกัน แตลอจิคัลแอดเดรสที่ไมยึดติดกับอุปกรณ หรือเครื่องใดเครื่องหน่ึง
โดยเฉพาะ เน่ืองจากสามารถนําไปใชกับเครื่องคอมพิวเตอรใดๆ ก็ได ตัวอยางลอจิคัลแอดเดรสที่ชัดเจนที่สุด คือ 
โปรโตคอลไอพี หรือ IP Address น่ันเอง 
 2) การเลือกเสนทาง (Routing) เมื่อเครือขายไดมีการเช่ือมตอกับเครือขายขนาดใหญ เชน เครือขาย
อินเทอรเน็ต ดังน้ันเสนทางในการสงผานขอมูลก็จะมีจํานวนมากมาย การสงขอมูลจากตนทางไปยังปลายทางจงึ
จําเปนตองมีการเลือกเสนทางการสงขอมูลที่ดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุด เพื่อใหสามารถสงขอมลูไปยังปลายทางได
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อยางรวดเร็ว รวมถึงหากบางเสนทางเกิดถูกตัดขาด ก็สามารถเลือกเสนทางใหมที่สามารถใชงานได โดยการสง
ขอมูลจะอาศัยลอจิคัลแอดเดรส เปนตัวช้ีตําแหนงของคอมพิวเตอรตนทางและปลายทางที่อยูบนเครือขาย 
ดังน้ันจะเห็นไดวาเครือขายอนิเทอรเน็ตจึงจําเปนตองมีอุปกรณที่เรียกวา เราเตอร ซึ่งเปนอุปกรณสําคัญที่ใช
สําหรับกําหนดเสนทางการสงขอมูลบนเครือขาย ที่มีการเช่ือมตอเขากับเครือขายตางๆ มากมายบนโลก ทําให
เราสามารถสื่อสารอยูบนเครือขายขนาดใหญได และอุปกรณเราเตอร คือหน่ึงในหนาที่ของช้ันสื่อสารเน็ตเวิรก 
ที่ไดเตรียมกลไกดังกลาวเอาไวแลว 
 
***ขอควรจํา ช้ันเน็ตเวิรกก็คือ การสงมอบแพ็กเก็ตจากโฮสตตนทางไปยังโฮสตปลายทาง การบริหารใน
ระดับช้ันเน็ตเวิรกที่มีใหแกระดับช้ันทรานสปอรตมีสองแบบ ดังน้ี 1) แบบคอนเน็คชัน – โอเรียนเต็ด 
(Connection - Oriented) เปนการบริการที่คลายการใชโทรศัพทที่ตองสรางการติดตอ และทําการสงขอมูล
ตามลําดับ เมื่อหยุดการสงตองทําการยกเลิกการติดตอ 2) แบบคอนเน็คชันเลส (Connectionless) เปนการ
บริการที่คลายกับการสงจดหมายที่อาศัยบริการของไปรษณีย ไมตองสรางการติดตอกอนจึงสามารถสงขอมูลได 
เมื่อตองการสงสามารถสงไดเพียงระบุที่อยูผูสงและผูรับ จดหมายแตละฉบับอาจมีเสนทางที่ตางกัน เมื ่อไปถึง
ผูรับตองจัดเรียงลําดับเอง ไมรับประกันความถูกตอง  
 
 เครือขายขนาดใหญอยางอินเทอรเน็ต จะมีเสนทางในการเช่ือมโยงเครือขายระหวางกันเปนจํานวนมาก 
ดังน้ันขอมูลที่ถูกนําไปยังปลายทางอาจไมจําเปนตองใชเสนทางเดียวกันตลอด และขอมูลที่ถูกนําสงไปกอน อาจ
ไปถึงปลายทางชากวาขอมูลที่สงไปกอนหนาก็ได (Out-to-Order) เมื่อแพ็กเก็ตไดเดินทางมาถึงปลายทาง สวน
ปลายทางจะตองมีกระบวนการจัดลําดับขอมูลใหมตามเลขลําดับขอมูล (Sequence Numbers) ซึ่งเลขลําดับ
น้ี ฝงสงไดบรรจุลงไปในแตละแพ็กเก็ตไวแลว กอนที่จะสงออกไปและฝงรับก็จะใชประโยชนจากเลขลําดับน้ีใน
การเลียงลําดับแตละแพ็กเก็ต 
 

5.6.4 ช้ันทรานสปอรต (Transport Layer) 
 ช้ันทรานสปอรตจะทําหนาที่สงมอบขอมูลในลักษณะ Process-to-Process คําวาโปรเซสในที่น้ีก็คือ
โปรแกรมประยุกตใดๆ ที่รันอยูบนเครื่องโฮสต ดังน้ันหากมีโปรแกรมรันอยูบนเครื่องโฮสตหลายๆ โปรแกรม น่ัน
หมายถึง มีหลายโปรเซสรันอยูในขณะน้ันโดยการสงขอมูลแบบ Source-to-Destination บนช้ันเน็ตเวิรกซึ่ง
ปกติจะรับสงขอมูลเพียงโปรเซสเดียว คงไมสามารถรองรับการสงมอบขอมูลหลายๆ โปรเซสน้ีได ดังน้ันช้ัน 
ทรานสปอรตจึงตองรับหนาที่ในการสงมอบขอมูลระหวางโปรเซสจากตนทางไปยังปลายทางไดอยางถูกตองโดย
ดังแสดงในภาพที่ 5.9 ที่แสดงถึงความสัมพันธของช้ันทรานสปอรตเน็ตเวิรก และเซสช่ัน 



แบบจําลอง OSI     

 

 

107

 

 
ภาพที่ 5.9 ช้ันทรานสปอรต 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 38) 
 
***ขอควรจํา ช้ันทรานสปอรตก็คือการสงมอบขาวสารจากโปรเซสตนทางไปยังโปรเซสปลายทาง 
 

หนาที่ของช้ันทรานสปอรต  สามารถสรุปไดดังตอไปน้ี 
1) ตําแหนงที่อยูของพอรต (Port Addrss) ปกติแลว คอมพิวเตอรสวนใหญจะสามารถรันโปรแกรมได

หลายโปรแกรมในเวลาเดียวกัน ดวยเหตุผลดังกลาว จึงจําเปนตองมีพอรตตางๆ ไวคอยบริการดานการสื่อสาร
โดยช้ันสื่อสารทรานสปอรตจะผนวกเฮดเดอรที่ถือเปนแอดเดรสชนิดหน่ึงที่เรียกวา Service-Point-Address 
หรือ Port Address เพื่อใหช้ันเน็ตเวิรกสามารถสงแพ็กเก็ตตางๆ ไปยังคอมพิวเตอรปลายทางไดอยางถูกตอง 
และช้ันทรานสปอรตจะไดรับขาวสารอยางครบถวน และมั่นใจไดวาจะสงขาวสารไปยังโปรเซสบนคอมพิวเตอร
น้ันๆ ไดอยางถูกตอง 

2) การแบงเซกเมนตและการรวบรวม (Segmentation and Reassembly) เมื่อช้ันทรานสปอรต
ไดรับขาวสารจากช้ันเซสช่ัน จะมีการนําขาวสารเหลาน้ีแบงออกเปนเซกเมนตยอยๆ โดยแตละเซกเมนตจะมี
ลําดับ (Sequence Number) บรรจุอยูดวย เลขลําดับดังกลาวจะทําใหโปรเซสฝงรับสามารถรวบรวมกลับมา
เหมือนเดิมได เพื่อนําสงกลับข้ึนไปยังช้ันสื่อสารสวนบนเพื่อใชงานตอ 

3) การควบคุมการเช่ือมตอ (Connection Control) การติดตอระหวางโปรเซสบนช้ันทรานสปอรต 
สามารถทําไดในรูปแบบคอนเน็กช่ันเลส (โปรโตคอล UDP) หรือคอนเน็กช่ันโอเรียนเต็ด (โปรโตคอล TCP) 

4) การควบคุมการไหลของขอมูล (Flow Control) มีลักษณะการทํางานคลายกับช้ันดาตาลิงก ที่ใช
ควบคุมการไหลของขอมูลระหวางฝงสง และฝงรับอยางไรก็ตาม การควบคุมการไหลของขอมูลในช้ันทราน
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สปอรตน้ี จะกระทําในลักษณะ Process-to-Process ซึ่งแตกตางจากช้ันสื่อสารดาตาลิงกที่สงผานบนลิงก
เดียวกันในลักษณะ Hop-to-Hop 

5) การควบคุมขอผิดพลาด (Error Control) มีลักษณะการทํางานคลายกับช้ันดาตาลิงกเชนเดียวกัน 
ที่ควบคุมขอผิดพลาดของการรับสงขอมูลขอมูลระหวางฝงสงและฝงรับ อยางไรก็ตาม การควบคุมขอผิดพลาด
ในช้ันทรานสปอรตจะกระทําในลักษณะ Process-to-Process มากกวาการสงผานบนลิงกเดียวกันโดยการ
รับสงขอมูลในช้ันสื่อสารน้ีจะสรางความมั่นใจถึงขาวสารที่สงไปยังปลายทางโดยปราศจากขอผิดพลาดใดๆ ไมวา
จะเปนขอมูลที่เสีย สูญหาย หรือขอมูลซ้ําๆ ทั้งน้ีหากพบขอผิดพลาด ปกติจะดําเนินการดวยการสงขอมูลรอบ
ใหม 
 

 
 ภาพที่ 5.10 การสรางความนาเช่ือถือดวยการสงของมูลแบบ Process-to-Process delivery 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 39) 
 

5.6.5 ช้ันเซสช่ัน (Session Layer) 
การบริการบน 3 ช้ันสื่อสารแรก (ฟสิคัล ดาตาลิงก และเน็ตเวิรก) อาจไมเพียงพอสําหรับบางโปรเซส

ดังน้ันสื่อสารเซสช่ันข้ึนไปจึงทําหนาที่บริการและอํานวยความสะดวกแกผูใช โดยพิจารณาจากภาพ 5.11       
ที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางช้ันสื่อสารเซสช่ัน ทรานสปอรต และพรีเซนเตช่ัน 
 
***ขอควรจํา หนาที่ของช้ันเซสซั่น การควบคุมการสื่อสารและการซิงโครไนซ 
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ภาพที่ 5.11 ช้ันเซสช่ัน 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 40) 
 
 ช้ันเซสช่ันมีหนาที่ควบคุมการสื่อสาร การจัดการแลกเปลี่ยนขาวสารที่เกิดข้ึนระหวางโฮสต ซึ่งอาจ
โตตอบกันแบบซิมเพล็กซ ฮาลฟดูเพล็กซ หรือฟลูดูเพล็กซ โดยการสื่อสารที่กําลังดําเนินการอยู ณ ขณะใด
ขณะหน่ึงจะเรียกวา เซสช่ัน ทั้งน้ีหลายๆ เซสช่ันที่เกิดข้ึนอาจเกิดจากการทํางานของคนเพียงคนเดียวหรือหลาย
คนก็ได ตัวอยางเชน การล็อกอินแบบระยะไกลของเทอรมินัลเพื่อเขาใชบริการบนเครื่องโฮสตในแตละครั้งก็ถือ
เปนเซสช่ันหน่ึงที่ประกอบดวย แสดงข้ันตอนดังภาพที่ 5.12 
 
 

การลอ็กอิน   การกรอกรหสัผาน   การใชโฮสต   การออกจากระบบ 

 
ภาพที่ 5.12 แสดงการลอ็กอิน 

ที่มา (ผูเขียน) 
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เซสซั่นของการสนทนาที่ประกอบดวยข้ันตอน แสดงข้ันตอนดังภาพที่ 5.13 
 

การเริ่มสนทนา  การสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนขอมลู  การจบการสนทนา 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.13 แสดงเซสซั่นของการสนทนา 
ที่มา (ผูเขียน) 

 
 5.6.6 ช้ันพรีเซสเตช่ัน (Presentation Layer) 
 เปนช้ันที่นําเสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนขอมูลใหมีรูปแบบ และมีความหมายเดียวกัน กลาวคือระบบ
คอมพิวเตอรแตละระดับ อาจใชรหัสแทนขอมูลที่แตกตางกันได เชน บนพีซีคอมพิวเตอรก็จะใชรหัส ASCII หรือ 
Unicode ในขณะที่เมนเฟรมคอมพิวเตอรก็จะใชรหัส EBCDIC ซึ่งหากปราศจากกระบวนการจัดการกับรหัส
แทนขอมูลที่แตกตางกัน จะสงผลตอการนําเสนอขอมูลระหวางสองระบบผิดพลาดได เน่ืองจากใชรหัสแทน
ขอมูลที่แตกตางกันน่ันเอง ดังน้ันดวยหนาที่รับผิดชอบของช้ันพรีเซนเตช่ัน จะทําใหทั้งสองระบบที่ถึงแมจะใช
รหัสแทนขอมูลที่แตกตางกัน ก็จะสามารถนําเสนอขอมูลไดอยางเขาใจทั้งสองฝาย โดยจะมีกระบวนการแปลง
ขอมูล (Translation) ใหสามารถนําเสนอไดอยางถูกตอง กลาวคือ ฝงรับจะสงขอมูลอะไรไปก็ตาม ฝงรับก็จะ
ไดรับขอมูลตามน้ันดวย พิจารณาจากภาพ 5.14 ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธระหวางช้ันพรีเซนเตช่ัน แอปพลิเคช่ัน 
และเซสซั่น อาจสรุปไดวา ในระดับช้ันน้ีมีการเขารหัสและถอดรหัสเพื่อความปลอดภัยของขอมูล รวมทั้งทําการ
บีบอัดและขยายขอมูลเพื่อชวยใหการสงขอมูลมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทําใหเวลาที่ใชในการสงนอยลงเพราะ
ขอมูลมีขนาดเล็กลงน้ันเอง 
 
***ขอควรจํา หนาที่ของช้ันพรีเซนเตช่ันคือ การแปลงขอมูล การเขารหัสขอมูล และการบีบอัดขอมูล 
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ภาพที่ 5.14 ช้ันพรีเซสเตช่ัน 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 40) 
 

หนาที่ของช้ันพรีเซนเตช่ัน สามารถสรุปไดดังตอไปน้ี 
1) การแปลงขอมูล (Translation) โปรเซสหรือโปรแกรมที่รันอยูในสองระบบ เมื่อมีความตองการ

แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน ซึ่งตามปกติจะตองนําขอมูลมาแปลงเปนสัญญาณเพื่อสงผานสื่อกลาง และดวย
ระบบทั้งสองที่สื่อสารกันอาจใชคอมพิวเตอรตางระดับกัน และใชรหัสแทนขอมูลที่แตกตางกัน ดังน้ันช้ันพรีเซน
เตช่ันจึงตองรับหนาที่ในการแปลงรหัสที่แตกตางกันเหลาน้ีใหอยูในรูปแบบเดียวกัน เพื่อนําเสนอขอมลูใหตรงกนั
ทั้งสองฝง 
 2) การเขารหัส (Encryption) การนําสงขอมูลแบบเครือขาย จําเปนตองมีระบบความปลอดภัยของ
ขอมูลที่ดี ดังน้ันการเขารหัสขอมูลดวยการเปลี่ยนรูปขอมูลเดิมใหอยูในรูปแบบของขอมูลที่ไดรับการเขารหัส 
(Encryption) ทําใหอานไมรูเรื่องกอนที่จะถูกนําสงไปยังเครือขายถือเปนเรื่องมาตรการความปลอดภัยเพื่อ
ปองกันการดักลักลอบขอมูลไปใชงานจากผูไมหวังดี เมื่อขอมูลไดสงถึงปลายทาง จะมีการถอดรหัส 
(Decryption) กลับมาเปนขอมูลตามตนฉบับ 
 3) การบีบอัดขอมูล (Compression) การใชเทคนิคบีบอัดขอมูล (Data Compression) เพื่อให
ขอมูลมีขนาดเล็กลง จะสงผลดีตอความรวดเร็วในการสื่อสาร และชวยลดแบนดวิดธในระบบสื่อสารลงได โดย
การใชเทคนิคการบีบอัดเปนสิ่งสําคัญสําหรับการสงผานขอมูลมัลติมีเดีย ที่ประกอดดวย ขอความ ออดิโอ และ
วีดีโอ 
 
 
 
 



แบบจําลอง OSI     

 

 

112

 5.6.7 ช้ันแอปพลิเคช่ัน (Application Layer) 
 เปนช้ันสื่อสารระดับประยุกตที่มุงเนนการติดตอกับผูใช ที่อนุญาตใหผูใชซึ่งอาจเปนบุคคลหรือ
ซอฟตแวรสามารถเขาถึงเครือขายได โดยจะยูสเซอรอินเตอรเฟซเพื่อสนับสนุนงานบริการตางๆ เชน การสง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส การติดตอเครือขายแบบระยะไกลเพื่อเขาถึงขอมูลและถายโอนขอมูล การแชร
ฐานขอมูลลการบริการอื่นๆ เปนตน 
 
***ขอควรจํา หนาที่ของช้ันสื่อสารแอปพลเิคช่ันก็คือ การจดัการบริการใหแกผูใช 
 

 
ภาพที่ 5.15 ช้ันแอปพลเิคช่ัน 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 41) 
 

จากภาพที่ 5.15 ที่แสดงถึงความสัมพันธของช้ันแอปพลิเคช่ันกับผูใช และช้ันพรีเซนเตช่ัน โดยมี
โปรแกรมแอปพลิเคช่ันมากมายที่สามารถนํามาใชงาน ซึ่งจากภาพพบวามีการใชบริการ 3 แอปพลิเคช่ันดวยกัน
คือ โปรแกรม X.400 ที่บริการรับสงขาวสาร โปรแกรม X.500 ที่บริการไดเรกทอรี และ FTAM ที่บริการการ
เขาถึงและจัดการไฟลขอมูล โดยจากภาพผูใชบริการแอปพลิเคช่ันโปรแกรม FTAM ในการเขาถึงไฟลเพื่อจัดการ
ขอมูล 
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ตัวอยางงานบริการบนช้ันสื่อสารแอปพลิเคช่ัน 
1) โปรแกรมจําลองเทอรมินัลบนเครือขายเสมือนจริง (Network Virtual Terminal) เปนซอฟตแวร

ที่จําลองเทอรมินัลเพื่อเขาถึงเครือขายแบบเสมือนจริงที่คลายกับโปรแกรมประเภทวิชวลแมชชีน (Virtual 
Machine) ตัวอยางเชน ตองการใหผูใชล็อกออนเขาระบบจากโฮสตระยะไกล ซึ่งตามปกติอาจจําเปนตอง
ดําเนินการทดสอบการล็อกออนระยะไกลตางพื้นที่บนสถานการณจริง แตทั้งน้ีซอฟตแวรดังกลาวจะลอกเลียน
การใชงานเสมือนจริง เสมือนกับมีเครื่องอีกเครื่องหน่ึงที่ต้ังอยูระยะไกลกําลังล็อกออนเขามาในระบบ ทั้งๆ ที่
เครื่องโฮสตและรีโมตน้ันทํางานอยูภายในเครื่องเดียวกัน โดยซอฟแวรดังกลาวจัดเปนซอฟตแวรที่มักนํามาใช
เพื่อการทดสอบระบบเครือขาย 

2) การจัดการไฟลขอมูล (File Transfer, Access and Management : FTAM) เปนซอฟตแวร
หรือแอปพลิเคช่ันที่อนุญาตใหผูใชสามารถเขาถึงไฟลแบบระยะไกล เพื่อสามารถดําเนินการเกี่ยวกับไฟลไมวาจะ
เปนการอาน การเปลี่ยนแปลง รวมถึงการติดตอโฮสตคอมพิวเตอรแบบระยะไกลเพื่อคัดลอกขอมูลจากโฮสต
มายังเครื่องของตน และการจัดการควบคุมไฟลขอมูลแบบระยะไกล เปนตน 

3) การบริการเมล (Mail Services) เปนซอฟตแวรที่นํามาใชเพื่อการรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือ
อีเมล และการจัดเก็บเมล 

4) การบริการไดเรกเทอรี (Directory Services) เปนซอฟตแวรที่ใชสําหรับจัดการฐานขอมูลแบบ
กระจาย (Directory Database) การจัดการดูแลทรัพยากร การเขาถึงขอมูลและออบเจกตตางๆ 
 

จากช้ันการสื่อสารทั้งเจ็ดที่ไดกลาวมา พบวาแตละช้ันสื่อสารจะมีฟงกช่ันและหนาที่ของตนที่ตอง
รับผิดชอบ โดยฝงสงจะสื่อสารผานหนวยขอมูลไปยังช้ันสื่อสารที่อยูตํ่ากวา ในขณะที่ฝงรับก็จะมีการบริการ
หนวยขอมูลใหกับช้ันสื่อสารที่อยูเหนือกวา ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับหนาที่การทํางานและการสื่อสารระหวางช้ัน
สื่อสารบนแบบจําลอง OSI จะทําใหเขาใจถึงกระบวนการสื่อสารภายในเครือขายไดชัดเจนย่ิงข้ึนโดยสามารถ
สรุปหนาที่ของแตละช้ันสื่อสารบนแบบจําลอง OSI ไดดังภาพที่ 5.16  
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ภาพที่ 5.16 หนาที่ของระดับช้ันบนแบบจําลอง OSI 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 42) 
 
บทสรุป 
 แบบจําลอง OSI มีกรอบการทํางานดวยการแบงเปนช้ันสื่อสารที่เรียกวา เลเยอร ซึ่งมีอยูทั้งหมดเจ็ดช้ัน 
ดวยกันคือ ช้ันสื่อสารฟสิคัล ดาตาลิงก เน็ตเวิรก ทรานสปอรต เซสชซั่น พรีเซนเตช่ัน และแอปพลิเคช่ัน 
 แนวความคิดของการแบงช้ันสื่อสารบนแบบจําลอง OSI 1. เพื่อลดความซับซอน ทําใหเรียนรูและทํา
ความเขาใจไดงายข้ึน 2. เพื่อใหแตละช้ันสื่อสารมีบทบาทที่ที่ชัดเจน และแตกตางกัน 3. เพื่อใหแตละช้ันสื่อสาร
ปฏิบัติงานตามฟงกช่ันหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และสอดคลองกับมาตรฐานสากล 4. เพื่อใหเกิดความคลองตัว 
และปองกันการเปลี่ยนแปลงช้ันสื่อสารหน่ึงๆ แลวสงผลตอช้ันสื่อสารอื่นๆ 5. จํานวนช้ันสื่อสารจะตองมีจํานวน
มากเพียงพอ เหมาะสม ไมมากจนเทอะทะ หรือนอยจนเกินไป 
 การอินเตอรเฟซระหวางช้ันสื่อสาร เปนการเตรียมบริการแกช้ันสื่อสารที่อยูเหนือข้ึนไป การสื่อสารบน
ช้ันสื่อสารเดียวกันระหวางตนทางและปลายทาง จะสื่อสารผานโปรโตคอล โดยช้ันสื่อสารต้ังแตดาตาลิงกข้ึนไป
จะเปนการสื่อสารเชิงตรรก หรือที่เรียกวา เพียรทูเพียรโปรเซส 
 การสื่อสารบนช้ันสื่อสารเดียวกันระหวางตนทางกับปลายทางที่มีการสงผานขอมูลผานลิงกจริงๆ 
เกิดข้ึนเฉพาะในช้ันสื่อสารฟสิคัสเทาน้ัน 
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 ช้ันสื่อสารทั้งเจ็ดบนช้ันแบบจําลอง OSI ยังสามารถแบงการทํางานออกเปนสามกลุมยอยดวยกันคือ 
1. ช้ันสื่อสารที่สนับสนุนดานเครือขาย ซึ่งประกอบดวยช้ันสื่อสารฟสิคัลดาตาลิงก และเน็ตเวิรก 
2. ช้ันสื่อสารเคลื่อนยายขอมูล ซึ่งก็คือช้ันสื่อสารทรานสปอรต 
3. ช้ันสื่อสารที่สนับสนุนงานผูใช ซึ่งก็คือช้ันสื่อสารเซสซั่น พรีเซนเตช่ัน และแอปพลิเคช่ัน 
  กระบวนการสื่อสารที่เริ่มจากฝงสง ที่มีการเคลื่อนยายขอมูลจากเลเยอรหน่ึงไปยังเลเยอรถัดไป
ดานลางในรูปแบบ 7-6-5-4-3-2-1 ซึ่งแตละเลเยอรจะเตรียมเฮดเดอรเพื่อนําไปปะเมกับหนวยขอมูล เราเรียก
กระบวนการน้ีวา เอนแคปซูเลช่ัน (Encapsulation) 
  เมื่อสัญญาณถูกสงผานลิงกและไปถึงจุดหมายปลายทาง หนวยขอมูลจะเคลื่อนยายยอนกลับข้ึนไป
ตามลําดับ 1-2-3-4-5-6-7 จากน้ันแตละเลเยอรก็จะถอดเฮดเดอรเฉพาะสวนที่เปนของตนออก เราเรียก
กระบวนการน้ีวา ดีแคปซูเลช่ัน (Decapsulation) 
 ช้ันสื่อสารฟสิคัล มีหนาที่เคลื่อนยายขอมูลระดับบิตจากโหนดหน่ึงไปยังโหนดถัดไป 
 ช้ันสื่อสารดาตาลิงก มีหนาที่เคลื่อนยายเฟรมจากโหนดหน่ึงไปยังโหนดถัดไป 
 ช้ันสื่อสารเน็ตเวิรก มีหนาที่มอบแพ็กเก็ตจากโฮสตตนทางไปยังโฮสตปลายทาง 
 ช้ันสื่อสารทรานสปอรต มีหนาที่สงมอบขาวสารจากโปรเซสตนทางไปยังโปรเซสปลายทาง 
 ช้ันสื่อสารพรัเซนเตช่ัน มีหนาที่แปลงขอมูล เขารหัสขอมูล และบีบอัดขอมูล 
 ช้ันสื่อสารแอปพลิเคช่ัน มีหนาทีจัดการงานบริการใหแกผูใช 
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คําถามทบทวน 
 

1) แบบจําลอง OSI ประกอบดวยช้ันสื่อสารใดบาง 
2) การแบงช้ันสื่อสารออกเปนเลเยอรของแบบจําลอง OSI มีวัตถุประสงคใด 
3) การสื่อสารบนแบบจําลอง OSI สามารถสื่อสารดวย “โปรโตคอล” และ “อินเตอรเฟซ” มีความ

แตกตางกันอยางไร จงอธิบาย 
4) เพียรทูเพียรโปรเซส คืออะไร จงอธิบาย 
5) หนาที่การควบคุมการโตตอบสนทนา เปนหนาที่ของระดับช้ันใด 
6) ขาวสารจะสงผานช้ันสื่อสารตางๆ บนแบบจําลอง OSI เพื่อไปยังโฮสตปลายทางไดอยางไร จง

อธิบาย  
7) จงอธิบายหลักการของแอนแคปซูเลต และดีแคปซูเลตบนแบบจําลอง OSI มาใหพอเขาใจ 
8) เฮดเดอรและเทรลเลอรคืออะไร และจะถูกเพิ่มเขาไปหรือนําออกไปอยางไร จงอธิบาย 
9) ในระดับช้ันใดที่หนวยของขอมูลเรียกวา เฟรม 
10) แบบจําลอง OSI ยังสามารถแบงการทํางานออกเปนกลุม อยากทราบวามีกลุมใดบาง จงอธิบาย 
11) เฮดเดอรและเทรลเลอรคืออะไร และจะถูกเพิ่มเขาไปหรือนําออกไปอยางไร จงอธิบาย 
12) ช้ันสื่อสารดาตาลิงก ยังประกอบไปดวยช้ันสื่อสารยอย 2 สวนดวยกัน มีอะไรบาง จงอธิบาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบจําลอง OSI     

 

 

117

เอกสารอางอิง 

ANDREW S. TANENBAUM. (2004). COMPUTER NETWORKS. (สลัยุทธ สวางวรรณ). เอช.เอ็น.กรุป
จํากัด: ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด(มหาชน).  

Behrouz A.Forouzan. (2007). Data Communications and Networking. New York :  

McGraw-Hill Forouzan Networking Series. 

Larry L. Peterson and Bruce S. Davie. (2011). Computer Networks a systems appoach.  

USA : Morgan Kaufmann Publishers is an imprint of Elsevier. 

ฉัตรชัย สุมามาลย. (2545). การสื่อสารขอมลูคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย. กรุงเทพฯ: ไทยเจรญิการ
พิมพ. 

วุฒิชัย พรพัชรพงศ. (2555). ระบบเครือขายคอมพิวเตอรเบ้ืองตน : ทฤษฎีสูปฏิบัติ. คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี: มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม. 
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วัตถุประสงค เชิงพฤติกรรม  
1) ผูเรียนสามารถบอกวัตถุประสงคในการทํามลัติเพล็กซได 
2) ผูเรียนสามารถเปรียบเทียบรูปแบบการทํางานของมลัติเพลก็ซในรปูแบบตางๆ ได 
3) ผูเรียนสามารถอธิบายการควบคุมการไหล และการควบคุมขอผิดพลาดของขอมลูได 
4) ผูเรียนสามารถอธิบายหลักการทํางาน และวิธีการควบคุมการไหล แบบ Stop-and-Wait และ 

Sliding Windows 
5) ผูเรียนสามารถจําแนกการจัดการกับขอผิดพลาดในรูปแบบตางๆ ได 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท  
1) บรรยายประกอบภาพเลื่อน (slide) 
2) ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
3) ทําแบบฝกหัดทบทวน 

 
ส่ือการเรียนการสอน  

1) เอกสารประกอบการสอน 
2) ภาพเลื่อน (slide) 
3) แบบฝกหัดทบทวน 



 
การวัดผลและการประเมินผล  

1) ประเมินจากการซักถามในช้ันเรียน 
2) ประเมินจากการทําแบบฝกหัดทบทวนทายบทเรียน 
3) ประเมินจากความรวมมอืและความรับผิดชอบตอการเรียน 

 



 

   

บทท่ี 6 
การมัลติเพล็กซ และการตรวจจับขอผิดพลาด 

  
  การมัลติเพล็กซ (Multiplexing) เปนเทคนิคที่ผสมสัญญาณที่มาจากหลายแหลงขอมูลใหสามารถ
สงผานชองสัญญาณเดียวกัน เพื่อใชงานรวมกันไดการนําเทคนิคมัลติเพล็กมาใช สงผลใหสามารถลําเลียงขอมูล
ในปริมาณมากผานลิงกเดียว ทําใหเกิดการลงทุนที่ประหยัดข้ึนและการตรวจจับขอผิดพลาดน้ัน เกี่ยวของกับ
กระบวนการและข้ันตอนในการตรวจสอบขอผิดพลาด เมื่อเกิดข้ึนจะตองปฏิบัติเชนไร เปนการตรวจสอบเพื่อ
แสดงใหเห็นถึงความมั่นใจวาขอมูลทั้งหมดที่สงไปยังปลายทาง จะไมเกิดขอผิดพลาดในการสง 
 
6.1 การมัลติเพล็กซ 
 
 การมัลติเพล็กซ เปนเทคนิคที่อนุญาตใหสัญญาณที่ใชแทนขอมูลจากหลายแหลงขอมูลสามารถสงผาน
ชองสัญญาณเดียวกัน เพื่อใชงานรวมกันไดโดยมีความจําเปนที่จะตองใชสายเพื่อเช่ือมตอใหมีจํานวนนอย แตให
มีความสามารถลําเลียงขอมูลออกไปในปริมาณมากไดทําใหมีการลงทุนที่ตํ่าและประหยัด ดังน้ันจึงเกิดแนวคิด
การรวมขอมูลข้ึนหรือเรียกวาการมัลติเพล็กซ โดยเทคนิคการมัลติเพล็กซปกติทั่วไปจะมีอยูสามวิธีดวยกัน คือ 
 6.1.1 การมัลติเพล็กซแบบแบงความถ่ี (Frequency Division Multiplexing: FDM) 
 การมัลติเพล็กซแบบแบงความถ่ี น้ันจะอนุญาตใหผูสงหรือสถานีสงจํานวนหลายๆ สถานี และสถานี
ฝายรับสามารถสื่อสารรวมกันอยูบนสายสัญญาณเดียวกันได ดวยการใชเทคนิคแบบอนาล็อกที่ของเกี่ยวกับ
แบนดวิดธของลิงก หรือตัวกลางสงขอมูล โดยสัญญาณตางๆ น้ันจะถูกสรางข้ึนจาก แตละสถานีและสงดวยการ
มอดูเลตกับสัญญาณพาหะใหมีความถ่ีที่แตกตางกันบนตัวกลาง กลาวคือ แบนดวิดธของลิงกจะมีการแบงสวน
เปนยานความถ่ียอย (Sub Channel) ใหเพียงพอกับแบนดวิดธที่มีอยู โดยแตละแชนแนล จะมีแบนดวิดธที่
ไมไดถูกเรียกใชหรือที่เรียกวา Guard Band เพื่อเปนปองกันไมใหแตละแชนแนลน้ัน เกิดการแทรกแซงสัญญาณ
ระหวางกันตัวอยางการมัลติเพล็กซแบบแบงความถ่ี เชน การสงสัญญาณคลื่นวิทยุกระจายเสียง AM ซึ่ง   
แบนดวิดธของคลื่น AM อาจจะอยูในชวงประมาณ 20 ถึง 1,200 KHz น่ันหมายถึงแบนดวิดธจริง ๆ จะมีเพียง 
1,000 KHz โดยสมมติวาแตละสถานีมีความตองการแบนดวิดธประมาณ 2 KHz ในการสงสัญญาณ ดวยการ
สงผานสเปกตรัมคลื่นวิทยุ AM ในอากาศ ซึ่งเปนชองสัญญาณเดียวกันไดโดยใชเทคนิคการมอดูเลตกับสัญญาณ
พาหะที่มีความถ่ีแตกตางกัน ซึ่งในแตละคลื่นความถ่ีที่สงผานชองสัญญาณจําเปนตองมี Guard Band เพื่อ
ปองกันการรบกวนระหวางสถานีขางเคียง โดยพิจารณาจากจะเห็นไดวา สถานีสง (Sources) จะมีอุปกรณ
มัลติเพล็กเซอร ซึ่งทําหนาที่ในการรับสัญญาณขอมูลจากสถานีสงแตละสถานี และสงสัญญาณไปยังยานความถ่ี
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ของสถานีตางๆ ผานสายสงเพื่อไปยังปลายทางสถานี (Destinations) ในขณะที่สถานปลายทางจะมีอุปกรณที่
เรียกวา “ดีมัลติเพล็กเซอร” ซึ่งจะทํางานในลักษณะตรงกันขามกับอุปกรณมัลติเพล็ก ที่ทําหนาที่แยกสัญญาณ
กลับคืน เพื่อสงออกไปยังสุดหมายปลายทางที่ตองการตอไป โดยสื่อนําสัญญาณที่นํามาใชสามารถเปนสาย
เคเบิล หรือคลื่นวิทยุก็ได 
 

 
ภาพที่ 6.1 การมลัติเพล็กซแบบแบงความถ่ี 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 163) 
 

6.1.2 การมัลติเพล็กซแบบแบงความยาวคลื่น (Wavelength-Division Multiplexing : WDM) 
การมัลติเพล็กแบบแบงความยาวคลื่น หรือที่เรียกวา “แบบ WDM” ไดรับการออกแบบเพื่อใหนํามาใช

กับสายไฟเบอรออปติกที่สงสัญญาณในรูปแบบของคลื่นแสง โดยที่สายไฟเบอรออปติกมีอัตราความเร็วในการสง
ขอมูลสูงกวาสายเคเบิลทั่วไป วัสดุที่แกนกลางทําจากทองแดง รวมถึงมีชวงของแบนดวิดธที่กวาง ดังน้ันการใช
สายไฟเบอรออปติกเปนสายนําสัญญาณเพียงแหลงกําเนิดเดียว อาจสงผลตอการสูญเสียแบนดวิดธไปโดยเปลา
ประโยชน และดวยการใชเทคนิคการมัลติเพล็กแบบ WDM จึงทําใหสงสัญญาณจากหลายแหลงกําเนิดไดพรอม
กันบนสายนําสัญญาณเพียงเสนเดียว 

หลักการของมัลติเพล็กแบบ WDM น้ันมีการทํางานคลายคลึงกับการมัลติเพล็กแบบ FDM น้ันคือจะทํา
การรวมสัญญาณ ที่มาจากหลายแหลงและทําการสงไปยังยานความถ่ีที่แตกตางกัน ยกเวนเพียงแตจะ
มัลติเพล็กซ และดีมัลติเพล็กซกับคลื่นแสง ที่สงผานมาแตละแชนเนลในสายไฟเบอรออปติก โดยอาจมองเปน
ความซับซอนสูงในเชิงปฏิบัติ แตหากพิจารณาในหลักการแลว กลับเรียบงาย เพราะหลักการทํางานน้ันจะทํา
การรวบรวมแหลงกําเนิดของแสงจากหลายๆ แหลงที่เรียกวาการมัลติเพล็กซ ทั้งน้ีการรวมและการแยก
แหลงกําเนิดของแสงสามารถทําไดงายมากดวยอุปกรณปริซึม ซึ่งพื้นฐานทางฟสิกสแลว ปริซึมจะสามารถหัก
และรวมแสงได (Bends and Beam) และดวยสายไฟเบอรออปติกที่มีชวงของแบนธสูงมาก ดังน้ันจึงมีวิธีใหม
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ที่เรียกวา “การมัลติเพล็กซแบบแบงความยาวคลื่นหนาแนนสูง” (Dense Wavelength-Division 
Multiplexing : DWDM) ซึ่งวิธีน้ีจะทําใหสามารถมัลติเพล็กเพื่อใหไดมาซึ่งแชนเนลจํานวนมาก ทําใหเกิด
ประสิทธิภาพในการสงขอมูลที่สูงข้ึน 

 

 
ภาพที่ 6.2 การมลัติเพล็กซแบบแบงความยาวคลื่น 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 168) 
 
6.1.3 การมัลติเพล็กซแบบแบงเวลา (Time Division Multiplexing: TDM) 
การมัลติเพล็กซแบบแบงความถ่ี (FDM) เปนเทคนิคแบบเกาที่เราใชสําหรับการสื่อสารดานตางๆ หลาย

ดานดวยกัน เชน โทรทัศน วิทยุกระจายเสียง และโทรศัพทเซลลูลารแบบอนาล็อก ซึ่งเปนเทคนิคอยางงาย ดวย
การกําหนดใหยานความถ่ีแตละยานไมใหทับซอนกัน แตเทคนิคดังกลาวจะไมเหมาะกับการนํามาใชงานกับการ
สงสัญญาณดิจิตอล นอกจากจะมีการแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนสัญญาณอนาล็อกเสียกอน สําหรับการ
มัลติเพล็กซแบบแบงเวลา (TDM) จะเปนเทคนิคที่นํามาใชกับระบบดิจิตอล ดวยการอาศัยชวงเวลาที่แตกตาง
กันในการสงขอมูลที่เรียกวา Time slot 

การมัลติเพล็กซแบบแบงเวลา เหมาะกับสัญญาณแทนขอมูลแบบดิจิตอล เน่ืองจากสัญญาณดิจิตอลน้ัน
จะมีชวงเวลาที่แนนอนของบิตแตละบิต จึงทําใหสามารถมัลติเพล็กซแบบแบงเวลาใหมีความสอดคลองกับเวลา
ของบิตได แตอยางไรก็ตาม การมัลติเพล็กซแบบแบงเวลาน้ีจะของเกี่ยวกับอัตราความเร็ว (Data Rate) ของ
ตัวกลางหรือสื่อนําสัญญาณเปนสําคัญ โดยสัญญาณที่มีอัตราความเร็วตํ่าหลายๆ สัญญาณ เมื่อนํามามัลติเพล็กซ
รวมกันก็จะไดสัญญาณที่มี Data Rate ที่สูงข้ึน โดยการมัลติเพล็กซแบบแบงเวลาน้ี ยังสามารถแบงยอย
ออกเปน “การมัลติเพล็กซแบบแบงเวลาในรูปแบบซิงโครนัส (Sync TDM)”และ “การมัลติเพล็กซแบบแบง
เวลาในรูปแบบสถิติ (Stat TDM)” 



การมัลติเพล็กซ และการตรวจจับขอผิดพลาด     

 

 

123

 6.1.3.1 การมัลติเพล็กซแบบแบงเวลาในรูปแบบซิงโครนัส (Synchronous Time Division 
Multiplexing : Sync TDM) 

 เราสามารถใชคํายอวา ซิงโครนัสทีดีเอ็ม (Sync TDM) น้ันจะอนุญาตใหขอมูลจากแตละแหลง
หมุนเวียนเพื่อสงขอมูลไปบนสายสงขอมูลความเร็วสูง ดวยการใชหลักการเดียวกับ Round-Robin ตัวอยางเชน 
มีจํานวน n ที่อินพุตเขามา ซิงโครนัสทีดีเอ็มจะใหช้ินสวนของขอมูล เชน ไบตขอมูล จากอุปกรณสงผานไปยัง
สายสงขอมูลความเร็วสูง จากน้ันก็ใหอุปกรณที่จะอินพุตในลําดับถัดไปสงไบตขอมูลผานสายสงขอมูลความเร็ว
สูงหมุนเวียนตอไปเรื่อยๆ ดังแสดงในภาพที่ 6.3  

 

 
ภาพที่ 6.3 ซิงโครนัสทีดีเอม็ 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 169) 
 

 
ภาพที่ 6.4 ซิงโครนัสทีดีเอม็รอบเวลา 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 170) 
 

ภาพที่ 6.4 แสดงใหเห็นถึงอุปกรณบางอยางที่สามารถสงขอมูลสองชุดในแตละรอบเวลา 
ได แตจําเปนอุปกรณฝงดีมัลติเพล็กของฝงรับจะตองทราบถึงกระบวนการดังกลาวดวย และจะเกิดอะไรข้ึน หาก
สถานีผูสงบางสถานีที่ไมตองการสงขอมูลในชวงเวลาขณะน้ัน จะเห็นไดวามีเพียงยูสเซอร A เทาน้ันที่ตองการสง
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ขอมูล ในขณะที่ยูสเซอรอื่นๆ ไมมีขอมูลที่ตองการสงหรือเรียกวาอยูในสถานะ Idle ดังน้ัน หากสถานีอื่นๆ ที่
ไมไดมีการสงขอมูล มัลติเพล็กเซอรก็จะทําการสงสลอต (Slot) ขอมูลของสถานีที่ Idle ผานสายสงขอมูลดวย
ความเร็วสูง โดยสลอตดังกลาวน้ีจะเปนสลอตวาง ซึ่งการสงสลอตวางออกไปก็เพื่อจุดประสงคใหคงลําดับ
เหมือนเดิม ดังแสดงในภาพที่ 6.5 

 

 
ภาพที่ 6.5 การสงขอมลูดวยวิธีซิงโครนัสทีดีเอ็ม 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 171) 
 

  6.1.3.2 การมัลติเพล็กซแบบแบงเวลาในรูปแบบสถิติ (Statistical Time Division 
Multiplexing : Stat TDM) 
  การมัลติเพล็กซแบงความถ่ี (FDM) และ ซิงโครนัสทีดีเอ็ม (Sync TDM) น้ันจะไมมีการ     
การันตีปริมาณความจุของลิงกทีไ่ดใชงาน น้ันหมายถึงจําเปนตองสิ้นเปลืองไปกับสลอตวางเปลาทีส่งไปพรอมกบั
ตัวกลางโดยใชเหตุ ในกรณีที่อุปกรณตนทางไมมีการสงขอมูล แตก็จําเปนตองสงสลอตวางออกไปเพื่อคงลําดับ
ในขอมูลเน่ืองจากไทมสลอต (Time Slot) ทําใหเกิดการกําหนดข้ึนมากอนและมีความคงที่ ยกตัวอยางเชน 
หากมีการมัลติเพล็กซเอาตพุตจากสถานีผูสงจํานวน 50 สถานีบนสายสือ่สารเสนเดียว การใชซิงโครนัสทีดีเอ็ม 
(Sync TDM) บนสายสงก็จะมีความเร็วของแตละอินพุตครบทุกๆ สถานีในชวงเวลาน้ัน โดยในหลักความจริง 
คงเปนไปไมไดที่ทุกสถานีจะสงขอมูลในทุกเวลา โดยอาจสมมติวา หากมีเพียง 15 สถานีที่มีการสงขอมูลใน
ชวงเวลาหน่ึงๆ ดังน้ันสถานีอื่นๆ ที่ไมมีการสงขอมูลก็จะทําการสงสลอตวางออกมา น่ันหมายถึงปริมาตรความจุ
ขอมูลบนลิงกก็จะสูงเสียไปแลวครึ่งหน่ึง 
  การมัลติเพล็กซแบบแบงเวลาในรูปแบบสถิติ (Stat TDM) อาจเรียกอีกช่ือหน่ึงวา            
อะซิงโครนัสทีดีเอ็ม (Asynchronous TDM) เปนการมัลติเพล็กซเชิงสถิติที่ขอมูลสามารถสงรวมกันบนสายใน
ลักษณะแบบแบงเวลาตามความตองการ (On-Demand) ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียสลอตวาง
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เปลาของสถานีที่ไมการสงขอมูล ดังน้ันขอมูลที่สงจะถูกสงไปยังบนสายเฉพาะสถานีที่ตองการสงขอมูลเทาน้ัน 
ถึงแมวาซิงโครนัสทีดีเอ็ม (Sync TDM) จะมีความคลายคลึงกับสแตตทีดีเอ็ม (Stat TDM) ตรงที่อนุญาตให
จํานวนอินพุตหลายๆ อินพุตที่มีความเร็วตํ่า มาทําการมัลติเพล็กซดวยสายสงขอมูลเสนเดียวที่มีความเร็วสูง แต
จะมีความแตกตางกันตรงที่สแตตทีดีเอ็มจะมีความเร็วโดยรวมของขอมลูที่อินพุตเขามา บนสายสงมากกวาแบบ
ซิงโครนัสทีดีเอ็มที่ตองสูญเสียไปกับสลอตวางเปลา สามารถพิจารณาไดจากภาพที่ 6.6 จะเห็นไดวา ยูสเซอร A 
และ ยูสเซอร C ตองการสงขอมูลในขณะที่ ยูสเซอร B ไมมีการสงขอมูลก็จะไมมีการสงสลอตวาง หรือขอมูล
เปลาออกไปที่สายสง 
 

 
ภาพที่ 6.6 Asynchronous TDM 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 180) 

 สําหรับการสงขอมูลดวยมัลติเพล็กซแบบแบงเวลาในรูปแบบสถิติ หรือสแตตทีดีเอ็มที่นําเสนอไวดังภาพ
6.6 น้ี ทําใหเห็นภาพอยางงายในการสงขอมูลดวยวิธีการดังกลาว โดยสถานีที่ Idle จะไมมีการสงสลอตวาง
เปลาออกมาบนสายสง แตอยางไรก็ตามในการสงขอมูลของแตละสถานีดวยการมัลติเพล็กซแบบแบงเวลาใน
รูปแบบสถิติน้ีขอมูลที่สงจะมีการใสแอดเดรสของสถานีเขาไปดวย ซึ่งจะทําใหฝายรับน้ันรับรูไดวา ขอมูลที่สงน้ัน
มาจาดสถานีใด ซึ่งแสดงไดดังภาพที่ 6.7 
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ภาพที่ 6.7 Statistical TDM 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 180) 
 
จากภาพที่ 6.7 แสดงใหเห็นถึงสถานีคอมพิวเตอร 5 สถานี ไดมีการแชรลิงกดวยการมัลติเพล็กซแบบ

แบงเวลาในรูปแบบสถิติ โดยไดกําหนดใหขนาดของเฟรมหน่ึงสามารถบรรจุขอมูลไดเพียง 3 สลอต ซึ่งในแตละ
สถานี ตัวมัลติเพล็กซเซอรจะทําการแสกนขอมูลที่จะสงในลักษณะเรียงลําดับจาก 1 ถึง 5 และทําการบรรจุ   
แออดเดรสไปยังขอมูลที่สงไปยังสายขอมูลความเร็วสูง 
 
6.2 สัญญาณรบกวน 
 
 สัญญาณรบกวน เปนสัญญาณเกิดข้ึนมาพรอมกับสัญญาณขอมูลบนสายสื่อสาร ถือเปนเรื่องราวปกติ 
หรือ อาจกลาวไดวาเปนเรื่องธรรมชาติก็ได หากลองนึกดูในขณะที่ฟงการบรรยายจากอาจารยผูสอน มี 
สัญญาณรบกวนหรือไม ? คําตอบ มีแนนอน เชน เพื่อนในหองเรียนมีการพูดคุยสงเสียงกัน เสียงโทรศัพทดังบาง 
เสียงรถที่ว่ิงบนทองถนนขางอาคารเรียน หรือเสียงการทํางานของ เครื่องปรับอากาศหรือพัดลม เปนตน 
 แตสําหรับสัญญาณรบกวนที่มาพรอมกับสัญญาณขอมูลบนสายสื่อสารน้ัน เปนสัญญาณที่ไมประสงคซึง่
เกิดข้ึนไดจากหลายสาเหตุดวยกัน เชน จากสภาพแวดลอมที่สงผลตอความเสี่ยง ใหเกิดสัญญาณรบกวนทาง
ไฟฟาหรืออุณหภูมิ โดยชนิดของสัญญาณรบกวน ประกอบดวยชนิดตางๆ ดังตอไปน้ี 
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ภาพที่ 6.8 สัญญาณที่ไมประสงค 

ที่มา (ผูเขียน) 
 

 6.2.1 เทอรมัลนอยซ (Thermal Noise)  
สัญญาณรบกวนชนิด Thermal Noise มีช่ือเรียกหลายช่ือดวยกัน เชน White Noise หรือ  

Gaussian Noise เปนสัญญาณรบกวนที่เกิดจากความรอนหรืออุณหภูมิ ซึ่งเปนสิ่งที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดเลย 
เพราะเปนผลมาจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนบนลวดตัวนํา โดยหากมีอุณหภูมิสูงข้ึน ระดับของสัญญาณ
รบกวนก็จะสูงข้ึนตาม สัญญาณรบกวนชนิดน้ีไมมีรูปแบบแนนอน และอาจมีการกระจายไปทั่วในยานความถ่ี
ตาง ๆ สําหรับการปองกันสัญญาณรบกวนชนิดน้ี อาจปองกันได ดวยการใชอุปกรณกรองสัญญาณ (Filters) 
สําหรับสัญญาณอนาล็อก หรืออุปกรณ Regenerate สัญญาณสําหรับสัญญาณดิจิตอล 
 

 
ภาพที่ 6.9 Thermal Noise 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 85) 
  

6.2.2 อิมพัลสนอยซ (Impulse Noise)  
เปนเหตุการณที่จะทําใหมีคลื่นสัญญาณโดง (Spiles) ข้ึนอยางผิดปกติอยางรวดเร็ว จัดเปน  

สัญญาณรบกวนแบบไมคงที่ซึ่งยากตอการตรวจสอบ เน่ืองจากอาจเกิดข้ึนในชวงเวลาสั้นๆ แลวก็ หายไป โดย
มักจะเกิดการรบกวนจากภายนอกแบบทันทีทันใด เชน ฟาแลบ ฟาผา ซึ่งหากสัญญาณ รบกวนชนิดน้ีไดมีการ
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แทรกแซงเขามากับสัญญาณดิจิตอล และบอยครั้งที่สัญญาณดิจิตอลสามารถ ที่จะทําการกูคืนสัญญาณที่สูญเสีย
ใหกลับมาอยูในรูปแบบสัญญาณตนฉบับได แตดวยสัญญาณรบกวนแบบอิมพัลสนนอยซไดทําการลบลาง
สัญญาณตนฉบับออกไป ก็จะสงผลกระทบตอขอมูลบางสวนที่อาจทําใหขาดหายไปได และไมสามารถทําการกู
คืน สําหรับการปองกันสัญญาณรบกวนชนิดน้ี สามารถปองกันไดดวยการใชอุปกรณกรองสัญญาณพิเศษที่ใช
สําหรับสัญญาณอนาล็อก หรืออุปกรณประมวลผลสัญญาณดิจิตอลที่ใชสําหรับสัญญาณดิจิตอล 
 

 
ภาพที่ 6.10 Impulse Noise 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 85) 
 

 6.2.3 ครอสทอลก (Crosstalk)  
เปนเหตุการณที่เกิดข้ึนจากการเหน่ียวนําของสนามแมเหลก็ไฟฟา ที่เขาไปรบกวนสัญญาณ  

ขอมูลที่สงผานเขาไปในสายสงหรือตัวกลางในการสงขอมูล ตัวอยางเชน สายคูบิดเกลียวที่ใชกับสายโทรศัพท 
มักกอใหเกิดสัญญาณที่เรียกวา “ครอสทอลก” ไดงาย เน่ืองจากเมื่อมีการนําสายเหลาน้ันมัดรวมกัน จะทําให
เกิดการเหน่ียวนําทางไฟฟา เน่ืองจากในระบบสงสัญญาณที่มีสายสงหลายเสน และมีการติดต้ังบนระยะ
ทางไกลๆ ดังน้ันโอกาสที่สัญญาณในแตละเสนจะมีโอกาสที่จะเกิดการรบกวนซึ่งกันและกันได ตัวอยางเชน ใน
บางครั้งขณะที่เราพูดคุยทางโทรศัพทกับเพื่อน แตกลับไดยินเสียงพูดคุยจากคูสายอื่นอยูเบื้องหลัง เปนตน 
สําหรับการปองกันสัญญาณรบกวนชนิดน้ี สามารถปองกันไดดวยการใช สายสัญญาณที่มีฉนวนหรือมีชีลด เพื่อ
ปองกันสัญญาณรบกวน 

 
ภาพที่ 6.11 Crosstalk 

ที่มา (ผูเขียน)  
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 6.2.4 เอคโค (Echo)  
เอคโคเปนสัญญาณที่ถูกสะทอนกลับ (Reflection) ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับการที่เราตะโกน  

เสียงใสในหองวางเปลาหรือบนเขา และเสียงที่ตะโกนน้ันกองกลับมาใหเราไดยิน โดยสัญญาณที่สงไปบนสาย  
โคแอกเชียลไดเดินทางไปยังสุดปลายสายและมีการสะทอนกลับ ซึ่งจะสงผลกระทบตอโหนดใกลเคียง กลาวคือ
โหนดใกลเคียงจะไดยินเสียงสัญญาณสะทอนกลับ และพลันนึกวาสายสงสัญญาณในขณะน้ันไมวาง ทําใหตองรอ
สงขอมูล แทนที่จะสามารถสงขอมูลไดทันที สําหรับการปองกันสัญญาณรบกวนเอคโค สามารถปองกันไดโดยใช
อุปกรณที่ เรียกวา “เทอรมิเนเตอร (Therminator)” เชน ในระบบเครือขายทองถ่ินที่มีการใชสายโคแอกเชียล 
เปนตัวกลางสงขอมูล จะใชเทอรมิเนเตอรปดที่ปลายสายทั้งสองฝงเพื่อทําหนาที่ระงับเสียงสะทอน ดังกลาวดวย
การดูดกลืนสัญญาณเหลาน้ัน 
 

 
ภาพที่ 6.12 Echo 

ที่มา (ผูเขียน)  
 

 6.2.5 จิตเตอร (Jitter)  
เปนเหตุการณที่ความถ่ีของสัญญาณไดเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเน่ือง ซึ่งกอใหเกิดการ  

เลื่อนเฟสไปเปนคาอื่นๆ อยางตอเน่ืองดวย สําหรับการปองกันสัญญาณรบกวนชนิดน้ี สามารถปองกันไดดวย
การเลือกใชวงจรอิเล็กทรอนิกสที่มีคุณภาพ หรืออาจใชอุปกรณรีพีตเตอรเพื่อชวยในการทวนสัญญาณซ้ํา 
 
 6.2.6 ความผิดเพี้ยนจากการเคลื่อนที ่(Delay Distortion)  

เปนเหตุการณที่สามารถเกิดข้ึนได เน่ืองมาจากสัญญาณขอมูลไดเคลื่อนที่ดวยความเร็วที่  
แตกตางกัน สัญญาณที่เคลื่อนที่ตามมาทีหลัง อาจจะมีการไลตามทันสัญญาณกอนหนาและผสมรวมกัน เขาไป 
ซึ่งสงผลตอความผิดพลาดของขอมูล สําหรับการปองกันสัญญาณรบกวนชนิดน้ี สามารถปองกันไดดวยการเพิ่ม
วงจร Equalizes เพื่อตรวจตราสัญญาณที่เขามาและทําการปรับความเร็วของความถ่ีใหเทากัน 
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 6.2.7 การออนกําลังของสัญญาณ (Attenuation)  
ตามปกติเมื่อสัญญาณขอมูลไดเดินทางผานตัวกลางบนสาย ไมวาจะเปนสายโคแอกเชียล    

สายคูบิดเกลียว หรือสายไฟเบอรออปติค ในระยะทางไกลๆ จะทําใหความเขมของสัญญาณลดลง และจะลดลง
มากข้ึนเมื่อมีการสงในระยะทางที่ไกลข้ึนไปอีก ดังน้ันเมื่อความเขมของสัญญาณลดลงหรือเบาบางลง จะสงผล
กระทบตออุปกรณรับขอมูล เน่ืองจากสัญญาณที่รับเขามาน้ัน จําเปนตองมีระดับความเข็มของสัญญาณที่มาก
พอเพื่อที่จะทําใหสามารถตรวจสอบสัญญาเหลาน้ันได และเพื่อนําไปใชงานตอได ดังน้ันจึงจําเปนตองใชอุปกรณ
ชวยในการเพิ่มความเขมของสัญญาณ เชน หากเปนการสงสัญญาณแบบอนาล็อก จะใชอุปกรณที่เรียกวา    
แอมปลิไฟเออร (Amplifier) หรือหากเปนการสงสัญญาณแบบดิจิตอลจะใชอุปกรณที่เรียกวา รีพีตเตอร 
(Repeater) ซึ่งอุปกรณดังกลาวจะทําใหสัญญาณน้ันมีกําลังสง หรือซอมแซมสัญญาณใหอยูในรูปแบบ
เหมือนเดิมกับตนฉบับ และทําใหสามารถสงทอดตอไปในระยะทางที่ไกลตอไปไดอีกตามระยะทางที่กําหนด 
 

 
ภาพที่ 6.13 การออนกําลงัของสัญญาณ 

ที่มา (ผูเขียน)  
 

6.3 การปองกันสัญญาณรบกวน 
 
 สัญญาณรบกวน ถือไดวาเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึง ที่ทําใหขอมูลที่ถูกสงออกมายังฝายผูรับน้ันอาจมี
ขอผิดพลาดในขอมูลได กลาวคือ ขอมูลที่ฝายรับไดรับน้ันอาจผิดเพี้ยนไปจากเดิม ไมเหมือนขอมูลที่สงมาจาก
ดานผูสง และเมื่อมีรูปแบบของสัญญาณรบกวนที่ทําใหเกิดขอผิดพลาดตางๆ หลายชนิดดวยกัน ระบบการ
สงผานขอมูลทุกระบบ จึงจําเปนตองมีการปองกันเพื่อลดการรบกวนของสัญญาณ ที่กอใหเกิดขอผิดพลาดตางๆ
ที่อาจสงผลกระทบจากการรบกวนบนสาย ระหวางการสงผานขอมูล ทําใหสถานีสื่อสารทั้งสองฝงสื่อสารไดชา
ลง  
 อยางไรก็ตาม หากเปนไปไดวาถาสามารถลดสัญญาณรบกวนกอนที่จะสงไป การสงผานขอมูลก็จะ
สามารถดําเนินการตอไปไดราบรื่น โดยเทคนิคที่สามารถลดสัญญาณรบกวน ประกอบดวย 
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6.3.1 ใชสายเคเบิลที่มีชีลดปองกันสัญญาณรบกวนซึ่งเปนเทคนิค ที่ชวยการแทรกแซงจาก
คลื่นแมเหล็กไฟฟา และครอสทอลก 

6.3.2 สายโทรศัพทอยูในสภาวะที่เหมาะสม เชน มีอุปกรณกรองสัญญาณที่ชวยลดสัญญาณที่
ไมสม่ําเสมอ ซึ่งทางองคการโทรศัพทหรือบริษัทที่รับผิดชอบสามารถจัดหามาใหได แตน้ันหมายถึง การ
จําเปนตองมีคาใชจายเพิ่มในสวนน้ี แตอยางไรก็ตาม สายเชาสายสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) 
เปนทางเลือกระดับหน่ึง ที่นาสนใจซึ่งจะชวยลดขอผิดพลาดจากการสงผานขอมูลได 

6.3.3 ใชอุปกรณที่ใหมมีประสิทธิภาพและทันสมัยกวา ทดแทนอุปกรณเดิมที่หมดอายุการใช
งานหรือมีประสิทธิภาพตํ่า แมวาอุปกรณใหมน้ันจะมีราคาแพงแตเมื่อเทียบกับผลที่ไดรับกับการสงผาน
ขอมูลที่ดีข้ึน ก็เปนทางเลือกที่ดีกวา 

6.3.4 ใชอุปกรณรีพีตเตอรในกรณีสงสัญญาณดิจิตอล หรือแอมพลิไฟเบอรในกรณีที่สง
สัญญาณอนาล็อก เพื่อเพิ่มระยะทาง อีกทั้งยังมีสวนชวยลดขอผิดพลาดลงได 

6.3.5 พิจารณาขอกําหนดและขอจํากัดของสัญญาณแตละชนิด ตัวอยางเชน สาย UTP-CAT5 
ใชสําหรับเช่ือมโยงในระยะทางไมเกิน 100 เมตร ในการสงขอมูลที่อัตราความเร็วที่ 100 เมกะบิตตอ
วินาทีเปนตน 

 
6.4 การควบคุมการไหลของขอมูล 
 
   ในการสื่อสารระหวางกันบนเครือขาย ขอผิดพลาดตางๆ อาจเกิดข้ึนไดปจจัยตางๆ รวมถึงสัญญาณ
รบกวนที่อาจกอใหเกิดความไมสมบูรณในระหวางการสื่อสาร โดยสาเหตุที่ตองมีการควบคุมการไหลของขอมูล
และการควบคุมขอผิดพลาด ก็เน่ืองมาจาก 

 ในกรณีที่ฝายสงและฝายรบั สื่อสารอยูบนความเร็วที่แตกตางกัน 

 จะทําการโตตอบกันอยางไร หากเฟรมขอมูลที่สงไปน้ันเกดิความเสียหาย หรือสูญเสีย 

 จะเกิดอะไรข้ึน หากฝายรบัไมรูวาขางสารสงมาถึงตน 

 จะเกิดอะไรข้ึน ถาเฟรมขอมลูของฝายสงน้ันเกิดความเสียหาย 
  
 
 



การมัลติเพล็กซ และการตรวจจับขอผิดพลาด     

 

 

132

6.4.1 การควบคุมการไหลของขอมูล (Folw Control) 
  การควบคุมการไหลของขอมูล คือกลุมวิธีการที่จะบอกฝายสงวาสามารถสงขอมูลจํานวนเทาใด 

กอนที่จะไดรับรอง (Acknowledgment) จากฝายรับโดยการควบคุมน้ีจะตองไมใหฝายรับเกิดการรับขอมูลจน
ทวมลน เน่ืองจากอุปกรณทางฝายรับอาจมีความเร็วที่จํากัด รวมถึงขีดความสามารถในดานการประมวลผลของ
ขอมูลที่ทยอยเขามา กลาวคือมีขอจํากัดของขนาดหนวยความจํา ที่จะตองคอยจัดเก็บขอมูลที่หลั่งไหลเขามา
เพื่อประมวลผล และอุปกรณของฝายรับจะตองสามารถแจงใหกับอุปกรณฝายสง กอนที่ขอบเขตการรับขอมูล
ถึงขีดจํากัด และทําการรองขอใหฝายสงทยอยสงขอมูลในปริมาณนอย หรืออาจหยุดการสงเฟรมขอมูลช่ัวคราว
ขอมลูที่หลั่งไหลเขามาน้ัน ฝายรับจะตองมีการตรวจสอบกอนที่จะนําไปประมวลผลทุกครั้งโดยปกติอัตราของ
การประมวลผลน้ันมักจะชากวาอัตราการสงผานขอมูล และดวยสาเหตุน้ีอุปกรณของฝายรับจะตองมีการบล็อก
หนวยความจําที่เรียกวา บัฟฟอร (Buffer) เพื่อจองไวสําหรับการจัดเก็บขอมูลที่หลั่งไหลเขามาจนกระทั่ง
ประมวลผลเสร็จและถาหากหนวยความจํา บัฟฟอรเต็ม ฝายรับก็จะตองสามารถบอกฝายสงใหหยุดการสง 
(Halt) จนกระทั่งฝายรับสามารถรับขอมูลในลําดับตอไป โดยสรุปวาการควบคุมการไหลของขอมูลน้ี จะ
ดําเนินการเกี่ยวกับ 

  กําหนดแผนการสงเฟรมตางๆ ที่ตองการสงและทําการติดตาม 

 สงเฟรมเมื่อใด 

 เฟรมที่จะสงจบหรือสิ้นสุดเมื่อใด 
 
สําหรับประเภทของการไหลของขอมูล สามารถแบงออกไดเปนสองประเภทดวยกัน คือ 
6.4.2 การควบคุมการไหลของขอมูลดวยวิธีหยุดและรอ (Stop-and-Wait Flow Control) 

 วิธีฝายสงขอมลูจะสงเฟรมมาใหหน่ึงเฟรม และรอการตรวจสอบ Acknowledge (ACK) จากฝายรับ 
เมื่อฝายสงไดรับการตอบรบั ACK จากฝายรับแลว ก็เปรียบเสมือนกบัการตอบรับ OK วาไดรับเรียบรอยแลว 
ฝายสงก็จะดําเนินการสงเฟรมในลําดับถัดไป 
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ตารางที ่6.1 ขอดี – ขอเสีย ของการควบคุมการไหลของขอมูลดวยวิธีหยุดและรอ 
ขอดี ขอเสีย 

   การควบคุมการไหลของขอมูล Stop-and-Wait น้ีก็
คือ เปนวิธีพื้นฐานอยางาย ซึ่งแตละเฟรมที่สงผานไป 
จะตองไดรับการ ACK จากฝายรับ เพื่อใหฝายสงไดสง
เฟรมในลําดับถัดไป สําหรับกรณีที่ฝายรับตองการหยุด
รับขอมูลช่ัวคราว ก็สามารถกระทําไดดวยวิธีงาย ๆ คือ 
การไมสง ACK กลับไป 

   ความลาชา เน่ืองจากเฟรมทุก ๆ เฟรม ที่เดินทางไป
ยังฝายรับ จะตองไดรับการ ACK กอน ฝายสงจึงจะสง
เฟรมในลําดับถัดไปตอไปได โดยเฉพาะหากระยะทาง
ของฝายสงและฝายรับอยูหางไกลกัน ก็จะตองสูญเสีย
การรอคอยกับการตอบรับ ACK ในแตละเฟรม 

 

 
ภาพที่ 6.14 การควบคุมการไหลของขอมลูดวยวิธีหยุดและรอ 

ที่มา (ผูเขียน)  
 

 6.4.3 การควบคุมการไหลของขอมูลดวยวิธีเลือ่นหนาตาง (Sliding-Window Flow Control) 
 เปนวิธีการควบคุมการไหลของขอมูลแบบเลื่อนหนาตาง ฝายสงสามารถสงเฟรมขอมูลหลายๆ เฟรม
กอนที่จะไดรับการตอบรับ กลาวคือฝายรับจะตองมีการตอบรับไปเพียงบางเฟรมเทาน้ัน ดังน้ัน การตอบรับ 
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ARCK ในหน่ึงครั้ง จะหมายถึงการไดรับเฟรมมาแลวหลายเฟรมน่ันเอง ซึ่งเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงกวาแบบ
แรก 

พิจารณาตัวอยางจากภาพที่ 6.15 โดยสมมติวามีการกําหนด 3 bit sequence number field และมี
ขนาดของหนาตางสูงสุดที่บรรจุขอมูลสูงสุด 7 เฟรมดวยกัน โดยในการเริ่มตนของการสง สถานี A อาจจะสง
เฟรมทั้ง 7 (F0-F6) ไปยังสถานี B แตในขณะที่สถานี A ไดทําการสงเฟรม F0-F1 และ F2 ไปโดยไมไดรับการ
ตอบรับ Acknowledge สถานี A ก็ไดทําการหดหนาตางลงใหเหลือเพียง 4 เฟรมโดยมีการคัดหลอกเฟรมที่
สงไป 3 เฟรม (F0,F1,F2) กอนหนาน้ันไวในบัฟเฟอร ซึ่งหนาตางที่หดลงเหลือเพียง 4 เฟรมน้ี สถานี A สามารถ
ทําการสงเฟรมทั้งสี่ไดดวยการเริ่มตนการสงเฟรมที่ F3  แตในขณะน้ันสถานี B ไดมีการตอบรับ RR(Receive 
Ready) หมายเลข 3 กลับมา ซึ่งหมายความวา “ฉันไดรับเฟรมที่สงมาแลวถึงเฟรมหมายเลข 2(F2) และฉัน
พรอมที่จะรับเฟรมหมายเลข 3 ถัดไปอีกเจ็ดเฟรม โดยเริ่มตนจากเฟรมหมายเลข 3 ” ละเมื่อสถานี A ไดรับ
Acknowledge น้ีแลว สถานี A ก็จะกลับไปทําการกําหนดการสงเฟรมทั้งเจ็ด โดยเริ่มตนที่เฟรมหมายเลข 3 
ถัดไปจนครบเจ็ดเฟรม (F3,F4,F5,F6,F7,F0,F1) จากน้ันก็จะทําการเคลียรบัฟเฟอรเน่ืองจากไมมีความจําเปนที่
บัฟเฟอรตองเก็บเฟรมทั้งสามประกอบดวย F0,F1 และ F2 อีกตอไปเน่ืองจากไดรับการตอบรับแลว จากน้ัน
สถานี a ก็ดําเนินการสงเฟรม F3,F4,F5 และ F6 ซึ่งในชวงเวลาที่สถานี B ไดรับเฟรม F3 แลวไดมีการตอบรับ 
RR4 กลับมาน้ัน สถานี Aไดมีการสงเฟรม F4,F5 และ F6 ไปกอนแลว สถานี A ก็เพียงเปดหนาตางเพื่อสง 4 
เฟรมถัดไปโดยเริ่มตนจากเฟรม F7 

 

 
ภาพที่ 6.15 การควบคุมการไหลของขอมลูดวยวิธีเลื่อนหนาตาง 

ที่มา (ผูเขียน)  
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6.5 การควบคุมขอผิดพลาด 
 
 สําหรับการควบคุมขอผิดพลาดน้ีจะดําเนินการเกี่ยวกับ จะตองตรวจสอบขอผิดพลาดของเฟรมอยางไร 
และจะตองทําอะไรบาง หากเกิดขอผิดพลาดข้ึน เพื่อแสดงความมั่นใจไดวา เฟรมทั้งหมดที่สงไปยังปลายทาง 
น้ันจะปราศจากขอผิดพลาดใดๆ และเมื่อใดที่ฝายไดรับไดทําการตรวจสอบพบขอผิดพลาดของขอมูลที่สงมา 
ฝายรับสามารถดําเนินการควบคุม ขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนไดในสามกรณีดวยกัน คือ 

6.5.1. ไมตองดําเนินการใดๆ (Do Nothing) จะทิ้งเฟรมขอมูลที่ผิดพลาดไป ปลอยใหช้ัน
สื่อสารที่อยูเหนือกวาไปจัดการแทน 

6.5.2. แจงขาวสารกับไปยังฝงสงรับทราบ (Return a Message) เพื่อใหฝงสงทําการสง
ขอมูลสวนที่เสียหายมารอบใหม 

6.5.3. ตรวจแกขอผิดพลาด (Correct the Error) จะดําเนินการแกไขขอผิดพลาดที่ฝงรับเอง 
โดยไมตองพึ่งพาฝงสงใหสงขอมูลมารอบใหม ซึ่งวิธีน้ีจะเปนวิธีที่ซับซอนกวาวิธีทั้งหมด 

 
 สําหรับขอผิดพลาดที่ตรวจพบน้ันสามารถแบงเปนชนิดขอผดิพลาดไดสองชนิดดวยกัน คือ 
 1) เฟรมสูญหาย (Lost Frame) คือเฟรมขอมลูทีส่งไปไมถึงปลายทาง ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุของ
สัญญาณรบกวนแบบช่ัวแลน (Noise Burst) ทําใหเฟรมขอมูลน้ันเสียหาย จนทําใหฝายรบัไมสามารถตีความ 
หรือไมทราบวาเฟรมน้ันไดสงมาถึงตน 

2) เฟรมชํารุด (Damage Frame) คือเฟรมที่ไดสงมาถึงปลายทาง แตบิตขอมูลบางสวนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงระหวางการสง โดยทั่วไปเทคนิคการควบคุมขอผิดพลาด จะตองอยูบนพื้นฐานของสวนประกอบ
ตางๆ ดังน้ี 

 2.1) การตรวจจับขอผิดพลาด ปลายทางจะมีการนําเฟรมที่ไดรับมาทําการตรวจจับ
ขอผิดพลาด หากมีการผิดพลาดจะมีการสงกลับไปซอมแซม และถูกสงกลับมาใหมอีกครั้ง 

 2.2) การตอบรับ ACK ปลายทางจะตอบรับ ACK (Positive Acknowledgment) เมื่อไดรับ
ขอมูลอยางสมบรูณปราศจากขอผิดพลาดใดๆ 

 2.3) การสงขอมูลรอบใหมหลังจากรอจนครบเวลา (Timeout) ฝายสงจะทําการสงขอมูลรอบ
ใหมทันทีในกรณีที่หลังจากไดทําการสงเฟรมไปยังปลายทางแลวไมไดรับการตอบรับภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งก็
คือ Timeout น้ันเอง 
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 2.4) การตอบรับ NAK และการสงขอมูลรอบใหมปลายทางมีการตอบรับ NAK (Negative 
Acknowledgment) กลับมายังฝายสงในกรณีเฟรมที่สงมาน้ันเกิดขอผิดพลาด เมื่อฝายสงไดรับการตอบรับ 
NAK ก็จะรับทราบวาขอมูลที่สงไปน้ันไมสมบรูณ ก็ดําเนินการสงเฟรมขอมูลไปรอบใหม 

สําหรับโปรโตคอลที่ใชในการควบคุมการไหลของขอมูลและการควบคุมขอผิดพลาดน้ีจะเปนหนาที่ของ
ลําดับช้ันดาตาลิงกแบบจําลอง OSI ซึ่งโดยปกติแลว การควบคุมคุมขอผิดพลาดในลําดับช้ันดาตาลิงกจะใช
กระบวนการทํางานในรูปแบบงายๆ โดยทุกๆ ครั้งที่สามารรถตรวจจับขอผิดพลาด และมีการตอบรับ NAK 
(Negative Acknowledgment) ก็จะมีการสงเฟรมรอบใหม (Retransmitted) ซึ่งเราเรียกกระบวนการน้ีวา 
Automatic Repeat Request (ARQ) โดย ARQ น้ันประกอบดวยหลายวิธี เชน Stop-and-Wait 
ARQ,Sliding Window ARQ,Go-Back-n ARQ และ Selective-Reject ARQ เปนตน 

 
บทสรุป 

 มัลติเพล็กซิงเปนเทคนิคที่ทําใหสัญญาณที่ใชแทนขอมูลจากหลายแหลง  สามารถสงผาย
ชองสัญญาณเดียวกันเพื่อใชงานรวมกันได ซึ่งปกติมีอยูสองวิธีดวยกันคือ “การมัลติเพล็กซแบบความถ่ี” (FDM) 
และ “การมัลติเพล็กซแบบแบงเวลา (TDM)” การมัลติเพล็กซแบบ FDM สัญญาณที่มอดูเลตแตละตัวจะถูก
สงไปยังตัวกลางสงขอมูลบนความถ่ีที่แตกตางกันโดยสัญญาณขอมูลมอดูเลตกับสัญญาณพาหะเพื่อเปนสญัญาณ
ใหมและสงผานลิงก การมัลติเพล็กซแบบ FDM จําเปนตองมีการดแบนด (Guard Band) เพื่อปองกันไมใหแต
ละชองสัญญาณถูกแทรกแซงสัญญาณระหวางกัน การมัลติเพล็กซแบบ TDM สามารถแบงออกเปนชนิด Sync 
TDM และ Stat TDM การมัลติเพล็กซดวยวิธี Sync TDM ขอมูลตาง ๆ จะถูกหมุนเวียนสงไปยังขอมูล
ตามลําดับในชวงเวลาหน่ึง และหากอุปกรณที่สงไมมีขอมูลที่ตองการสง ก็จะตองสองสลอตวางออกไปดวย
เพื่อใหคงลําดับเหมือนเดิมการมัลติเพล็กซดวยวิธี Stat TDM หรือ Async TDMจะมีการบรรจุแอดเดรสของแต
ละอุปกรณลงในสลอตขอมูลดวย โดยที่ลําดับของเฟรมขอมูลจะข้ึนอยูกับอุปกรณแตละตัวที่มีขอมูลตองการสง
ในชวงเวลาน้ันๆ โดยอุปกรณที่ไมมีการสงขอมูลก็จะไมมีการสงสลอตวางออกไป ทําใหไมตองสูญเสียแบนดวิดธ
ไปกับสลอตวางเสมือนกับ Sync TDM สัญญาณรบกวนเปนสัญญาณที่ไมพึ่งประสงคที่อาจเกิดจาก
สภาพแวดลอมภายนอก หรือจากธรรมชาติที่สงผลตอการเสี่ยงใหเกิดสัญญาณรบกวนทางไฟฟา สัญญาณ
รบกวนมีหลายชนิดดวยกัน เชน เทอรมัลนอยซ อิมพัลสนอยซ ครอสทอลก เอคโค จิตเตอร รวมถึงความ
ผิดเพี้ยนของสัญญาณ การสงขอมูลบนตัวกลางสงขอมูลมีโอกาสใหเกิดขอผิดพลาดได ดังน้ันการเลือกใชชนิด
ชองสัญญาณที่เหมาะสมกับการใชงาน และอุปกรณที่มีคุณภาพ รวมถึงการออกแบบเครือขายบนพื้นฐานของ
ความถูกตองก็จะชวยลดขอผิดพลาดลงได การควบคุมการไหลของขอมูลเปนกลวิธีการโตตอบระหวางฝายสง
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และฝายรับถึงขอตกลงในดานของบนสื่อสารในความเร็วที่เหมาะสม เน่ืองจากอุปกรณทั้งสองฝงอาจมีความเร็ว
ในการสงขอมูลที่แตกตางกัน และขอมูลที่สงมาก็จะหลั่งไหลเขามาอยางตอเน่ือง ดังน้ันจึงจําเปนตองมีการ
ควบคุมเพื่อใหฝายรับขอมูลทยอยรับขอมูลเพื่อใหขอมูลที่สงมาไปประมวลผลไดในขณะที่ฝายสงก็จะตอง
รับทราบถึงกลวิธีดวยการสงในอัตราความเร็วเทาใด อาจตองหยุดสั่งช่ัวคราวในบางขณะ หรือหยุดสั่งเมื่อยุติการ
สื่อสาร เปนตน การควบคุมการไหลของขอมูลมีสองวิธีดวยกัน คือ “วิธีหยุดและรอ (Stop-and-Wait Flow 
Control)” และ “วิธีเลื่อนหนาตาง (Sliding-Window Flow Control)” การควบคุมขอผิดพลาด (Error 
Control) เปนการตรวจสอบเฟรมขอมูล และดําเนินการควบคุมขอมูลผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน เชน ใหฝายสง
ขอมูลที่เสียหายมารอบใหม หรือทําการตรวจสอบแกขอผิดพลาดเอง หรืออาจไมมีการดําเนินการใด ๆ ก็ได 
 
คําถามทบทวน 
 

1) จงบอกวัตถุประสงคของมัลติเพล็กซ 
2) เทคนิคการมัลติเพล็กซ ปกติจะมีอยูกี่วิธี อะไรบาง 
3) การมัลติเพล็กซแบบ FDM มีความแตกตางจากมัลติเพล็กซแบบ TMD อยาไรจงอธิบาย 
4) จงบอกความแตกตางในดานการทํางานของการมัลติเพล็กซแบบ SyncTDM และ StatTDM 

พรอมทั้งเปรียบเทียบทั้งของดีและขอเสียของวิธีทั้งสอง 
5) สัญญาณรบกวนจะสงผลตอขอมูลบนสายอยางไร 
6) สัญญาณรบกวนแบบเอคโคเปนอยางไร จงอธิบาย และสามารถแกไขไดดวยวิธีใด 
7) หากสัญญาณที่สงมาเกิดการออนตัว หรือออนกําลัง เราสามารถแกไขดวยวิธีใด 
8) การควบคุมการไหลของขอมูลคืออะไร และทําไมตองมีการควบคุมการไหลของขอมูล จงอธิบาย 
9) จงสรุปวิธีการไหลของขอมูลทั้งวิธีแบบ Stop-and-Wait และ Sliding-Window 
10) สาเหตุใดบางที่ฝายรับไมสามารถจัดการกับขอมูลที่ไดรับจากฝายสงไดทัน 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 7 

เนื้อหาประจาํบท  
7.1) อินเทอรเน็ตในประเทศไทย 
7.2) การประยุกตใชอินเทอรเน็ต 
7.3) การแทนช่ือที่อยูอินเทอรเน็ต 
7.4) อินเทอรเน็ตและการบรกิารตางๆ 
7.5) อินทราเน็ต และเอก็ซทราเน็ต 
 

วัตถุประสงค เชิงพฤติกรรม 
1) ผูเรียนสามารถบอกประวัติโดยยอของอินเทอรเน็ตได 
2) ผูเรียนสามารถอธิบายแนวความคิดของการประยุกตใชอินเทอรเน็ตในงานตางๆ 
3) ผูเรียนสามารถอธิบายกลไกลการทํางานของ http ไดอยางถูกตอง 
4) ผูเรียนสามารถเปรียบเทียบความแตกตางในการทํางาน และบริการตางๆ บนอินเทอรเน็ตได 
5) ผูเรียนสามารถเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอินทราเน็ต และเอ็กซทราเน็ตไดอยางถูกตอง 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท  
1) บรรยายประกอบภาพเลื่อน (slide) 
2) ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
3) ทําแบบฝกหัดทบทวน 

 
ส่ือการเรียนการสอน  

1) เอกสารประกอบการสอน 
2) ภาพเลื่อน (slide) 
3) แบบฝกหัดทบทวน 

 



 
การวัดผลและการประเมินผล  

1) ประเมินจากการซักถามในช้ันเรียน 
2) ประเมินจากการทําแบบฝกหัดทบทวนทายบทเรียน 
3) ประเมินจากความรวมมอืและความรับผิดชอบตอการเรียน 

 



 

   

บทท่ี 7 
เครือขายอินเทอรเน็ต 

  
  เครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) เปนเครือขายที่ประกอบดวยเครือขายหลายพันเครือขายที่เช่ือมโยง
ถึงกันทั่วโลก ที่มีทั้งเครือขายของหนวยรัฐ องคกรเอกชน ความสําคัญของเครือขายอินเทอรเน็ตก็คือ เปน
เครือขายสาธารณะที่ผูคนทัว่ไปสามารถเช่ือมตอเพื่อเขาไปใชบริการได และไดทําใหเกิดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Commerce) หรืออีคอมเมิรซ (E - Commerce) เริ่มข้ึนเมื่อประมาณตนทศวรรษที่ 1970 โดย
เริ่มจากการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสระหวางหนวยงาน และในชวงเริ่มตนหนวยงานที่เกี่ยวของสวนใหญจะ
เปนบริษัทใหญเทาน้ัน บริษัทเล็กมีจํานวนไมมากนัก ตอมาเมื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Data Interchange-EDI) ไดแพรหลายข้ึน ประกอบกับคอมพิวเตอรพีซีไดมีการขยายเพิ่มอยาง
รวดเร็วพรอมกับการพัฒนาดานอินเทอรเน็ตและเว็บ ทําใหหนวยงานและบุคคลตางๆ ไดใชพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสมากข้ึน ในปจจุบันพาณิชยอิเล็กทรอนิกสไดครอบคลุมธุรกรรมหลายประเภท เชน การโฆษณา 
การซื้อขาย สินคา การซื้อหุน การทํางาน การประมูล และการใหบริการลูกคา 
 
7.1 อินเทอรเน็ตในประเทศไทย 
 
 ประเทศไทยตอกับอินเทอรเน็ตในลักษณะของการใชบริการไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E - mail) โดยใน
ป พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ และ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ไดติดตอขอ
ใชบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส โดยความรวมมือระหวางไทยและออสเตรเลีย ซึ่งการเช่ือมโยงในขณะน้ันใช
สายโทรศัพท และตอมาในป พ.ศ. 2535 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดจัดต้ังเครือขาย เพื่อเช่ือมโยงเขากับ
เครือขายยูยูเน็ต (UUNET) ของบริษัทยูยูเน็ตเทคโนโลยี จํากัด (UUNET Technologies Co.,Ltd.) ต้ังอยูที่           
รัฐเวอรจิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และในปเดียวกัน สถาบันการศึกษาหลายแหง เชน สถาบันเทคโนโลยีแหง
เอเชีย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ไดขอเช่ือมตอเขากับเครือขายของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เรียกเครือขายน้ีวา 
เครือขายไทยเน็ต (THAINET) ซึ่งในปจจุบันเครือขายไทยเน็ต ประกอบดวยสถาบันการศึกษา 4 สถาบัน คือ 
สํานักวิทยาการจุฬาลงกรณมหา, วิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในปเดียวกันศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (National 
Electronicsand Computer Technology Center หรือ NECTEC) ไดจัดต้ังเครือขายไทยสาร ซึ่งตอมาได
ตอกับเครือขายของยูยูเน็ต และในปจจุบันไทยสารไดเช่ือมโยงกับสถาบันตางๆ 
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 7.1.1 ความหมายของอินเทอรเน็ต 
  อินเทอรเน็ต (Internet) เปนเครือขายคอมพิวเตอรที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วที่สุด และ
ปจจุบันเปนเครือขายที่ใหญที่สุดในโลก เว็บไซตซึ่งเปนสวนสําคัญของอินเทอรเน็ตสามารถนําเสนอขอมูลในรูป
ของสื่อประสม (Multimedia) จํานวนเว็บไซตมีอัตราการเพิ่มที่รวดเร็ว นักวิชาการและผูเช่ียวชาญไดวิเคราะห
แนวโนมของอินเทอรเน็ต และเวิลดไวตเว็บ (World Wide Web) ในอนาคตไวดังน้ี 
   7.1.1.1 หนวยงานธุรกิจจะใช เ ว็บสํ าหรับการทําพาณิชยอิ เล็กทรอนิกส                
(E - Commerce) 
   7.1.1.2 ภายในระยะเวลา 10 ปขางหนา เว็บจะมีความเร็วถึง 100-1,000 เทาเมื่อ
เทียบกับความเร็วที่ใชอยูในปจจุบัน 
   7.1.1.3 ความสามารถของเว็บเบราเซอรจะถูกรวมเขาในซอฟตแวรประยุกตแทบทุก
ประเภท 
   7.1.1.4 การใชเว็บจะถูกรวมเปนสวนหน่ึงของการศึกษาทุกระดับ 
   7.1.1.5 ความสามารถของโปรแกรมเพื่อการคนหาขอมูล (Web search) จะมีความ
ฉลาดมากข้ึน  
 7.1.2 เครือขายคอมพิวเตอร  

เครือขายคอมพิวเตอร (Computer networks) หมายถึง กลุมของคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอ 
สื่อสารดวยฮารดแวร เครือขายคอมพิวเตอรต้ังแตสองเครือขายข้ึนไปที่เช่ือมตอกัน จะเรียกวา Internetwork 
หรือ Internet หมายถึง กลุมของเครือขายคอมพวิเตอรทั่วโลกที่เช่ือมตอเขาดวยกัน และอนุญาตใหมีการเขาถึง
สารสนเทศและการบริการในรูปแบบของสาธารณะ (public access) 
 7.1.3 ความเปนมาของอินเทอรเน็ต 
  คอมพิวเตอรแตละระบบสวนใหญจะแยกทํางานกันโดยอิสระ มีเพียงระบบคอมพิวเตอรที่
ต้ังอยูใกลกันเทาน้ันที่สามารถสื่อสารกันดวยความเร็วตํ่า จากปญหาและอุปสรรคในการสื่อสารระหวางเครื่อง
คอมพิวเตอรและความตองการในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกัน จึงทําใหเกิดโครงการอารพาเน็ต 
(ARPANET) โครงการอารพาเน็ตอยูในความควบคุมดูแลของอารพา (Advanced Research Projects 
Agency หรือ ARPA) ซึ่งเปนหนวยงานยอย ในสังกัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา อารพาเน็ตทําหนาที่
สนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานทั้งทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยใหทุนสนับสนุนแกหนวยงานอื่น ๆ เชน 
มหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชนที่ทําการวิจัย โดยไดมีการพัฒนาในป พ.ศ.2512 (ค.ศ.1969) โครงการ        
อารพาเน็ตไดเริ่มข้ึน โดยเช่ือมตอเครื่องคอมพิวเตอรระหวางสถาบันสี่แหงคือ มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย 
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ลอสแอนเจลิส, มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ซานตา บารบารา ,มหาวิทยาลัยยูทาห และสถาบันวิจัยสแตนฟอรด 
ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอรจากสถาบันทั้งสี่แหงน้ี เปนเครื่องคอมพิวเตอรตางชนิดกัน และใชระบบปฏิบัติการ (OS) 
ที่แตกตางกัน ตอมาเครือขายอารพาเน็ตไดรับความนิยมอยางมาก มหาวิทยาลัย หนวยงานของรัฐและเอกชน
ตางๆ ในสหรัฐอเมริกา ไดเขารวมเช่ือมตอกับเครือขายน้ีเพื่อประโยชนในการศึกษาและวิจัย 
 
7.2 การประยุกตใชอินเทอรเน็ต 
 
 ปจจุบันในแตละวัน มีผูใชอินเทอรเน็ตจํานวนมากจากทุกมุมโลก จะใชอินเทอรเน็ตและเว็บในการทํา
กิจกรรมตางๆ ซึ่งพอจะสรุปกิจกรรมหลักๆ ไดดังน้ี 
 7.2.1 การติดตอสื่อสาร การรับ - สงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E - mail) หรือการพูดคุยผานเครือขายที่
รูจักในโปรแกรมช่ือ Facebook ซึ่งเปนกิจกรรมที่ไดรับความนิยมมากที่สุด ผูใชสามารถรับและสงขอมูลตางๆ 
ไมวาจะเปนภาพ เสียง หรือวีดีโอ โดยผานทางอินเทอรเน็ตไดจากทุกมุมโลก นอกจากน้ี ผูใชยังสามารถเขากลุม
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวขอตางๆ และในทางการศึกษาก็สามารถ ใชอินเทอรเน็ตในการสงการบาน
หรือรายงานไดอีกดวย 
 

 
ภาพที่ 7.1 แสดงการเขาใชงาน facebook 

ที่มา (ผูเขียน) 
 

 7.2.2 การทําธุรกิจออนไลน ปจจุบันหนวยงานธุรกิจหลากหลายประเภท ไดนําอินเทอรเน็ตมาใชในการ
ใหบริการ และการทําธุรกิจ โดยเฉพาะการซื้อ - ขายสินคา เชน เสื้อผา รองเทา หนังสือ อุปกรณแตงบาน เปน
ตน การทําธุรกิจบนอินเทอรเน็ตน้ันจะมีการใชระบบชําระเงินในรูปแบบที่แตกตางกันข้ึนอยูกับความพรอม ของ
แตละประเทศ เชน การชําระดวยเช็ค บัตรเครดิต และการหักเงินผานบัญชีธนาคาร 
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ภาพที่ 7.2 แสดงหนาเว็บขายรองเทา 

ที่มา (http://www.peaksportthailand.com/) 
 
 7.2.3 การศึกษาและวิจัย สถาบันการศึกษาจํานวนมากไดนําเสนอบทเรียนผานเว็บไซด และบาง
สถาบันไดใชอินเทอรเน็ตเปนแนวทางหน่ึงของการเรียนการสอนที่เรียกวา การเรียนการสอนทางไกล (distant 
learning) มีการทําหองสมุดเสมือน (Virtual library) เพื่อใหผูเรียนเขาถึงขอมูลตางๆ โดยผานทางเครือขาย
อินเทอรเน็ต ตลอดจนการเผยแพรบทความและงานวิจัยตางๆ 
 

 
ภาพที่ 7.3 เว็บการคนหาบทความและงานวิจัย 

ที่มา (http://tdc.thailis.or.th/tdc/) 
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 7.2.4 ความบันเทิง ผูใชอินเทอรเน็ตสามารถฟงเพลง ดูภาพยนตร อานหนังสือ หรือแมแตเลนเกมผาน
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได 

 
ภาพที่ 7.4 การฟงเพลงผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

ที่มา (http://radio.siamha.com/popupfm.php?station=station940) 
 

7.3 การแทนชื่อท่ีอยูอินเทอรเน็ต 
 
 ในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และเครือขายคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอกันน้ัน จะตองมีระบบแจงตัวตน 
เพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณที่ใชในการเช่ือมตอสามารถติดตอสื่อสารกันได โดยตองมีการกําหนด
หมายเลข หรือกําหนดช่ือเครือขาย และเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใหสามารถเช่ือมตอกับระบบอินเทอรเน็ต การ
ระบุตัวตนของเครือขาย เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณที่ใชในการเช่ือมตอ จะเกี่ยวของกับเลขไอพี (IP) และ
ช่ือโดเมน (Domain) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 7.3.1 เลขไอพี (IP Address) คือ หมายเลขประจําตัวเครื่องคอมพิวเตอรที่ทําการเช่ือมตอกับ
อินเทอรเน็ต เครื่องคอมพิวเตอรแตละเครื่องน้ัน จะมีเลขไอพีที่ไมซ้ํากัน โดยเลขไอพีจะประกอบดวยตัวเลข
จํานวน 4 ชุด ขนาด 8 บิตเทากันทุกชุดรวมกันเปนหมายเลขไอพีขนาด 32 บิตในการอางอิงถึงหมายเลขไอพี
นิยมแปลงเลขฐานสองทั้ง 4 ชุดน้ันเปนเลขฐานสิบ เขียนเรียงกันโดยมีจุดค่ันเลขแตละชุด (.) เพื่อความสะดวก
ในการจําและปอนเขาสูคอมพิวเตอร โดยแตละชุดจะมีคา 0-255 ตัวอยางเชน  
  202.29.5.4 คือหมายเลขไอพีของเครื่องบริการเว็บไซต www.udru.ac.th หรือสามารถเขาได
โดยใช http://172.29.5.20 คือหมายเลขที่อยูไอพีของเครื่องบริการเว็บไซต cs.udru.ac.th เปนตน 
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ภาพที่ 7.5 การเขาถึงเครื่องบริการเว็บไซต 

ที่มา (http://www.udru.ac.th/) 
 

 7.3.2 ช่ือโดเมน (Domain Name System) คือระบบที่นํามาใชในการอางอิงถึงที่อยูของเครื่อง
คอมพิวเตอร ที่เช่ือมตอกับอินเทอรเน็ตในระดับผูใชงานแทนการระบุดวยเลขไอพี โดยผูใชไมตองจําเลขไอพี 
เชน www.udru.ac.th, www.google.co.th หรือ www.facebook.com เปนตน ระบบช่ือโดเมนจะถูกแบง
ออกเปนกลุมที่เรียกวา โดเมน (Domain) และโดเมนยอย (Sub Domain) ระบบช่ือโดเมนถูกกําหนดช่ือ
โดเมน โดยเรียงตามลําดับความสําคัญของช่ือจาก ขวาไปซาย และใชจุด (.) ค่ัน ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 
 
 

ภาพที่ 7.6 แสดงช่ือโดเมน 
ที่มา (ผูเขียน) 

 
  สวนประกอบของโดเมนประกอบดวยสามสวนหลัก ๆ ดังน้ี 
  7.3.2.1 สวนที่ 1 ช่ือโดเมนยอย (Sub Domain Name) เปนสวนที่กําหนดช่ือเครื่องผู
ใหบริการเว็บ หากนํามาใชบนเครือขายอินเทอรเน็ต จะแทนดวยช่ือวา WWW แตถามีการระบุช่ือเครื่อง
ผูใชบริการโดยตรง จะระบุเปนช่ือยอขององคกรยอยหรือช่ือบริษัทน้ันๆ 

ช่ือโดเมนยอย.ช่ือโดเมนระดับที่สอง.ช่ือโดเมนระดับบนสุด 
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  7.3.2.2 สวนที่ 2 ช่ือโดนเมนระดับที่สอง (Second-Level Domain Name) เปนสวน
กําหนดช่ือที่เกี่ยวของกับหนวยงาน, องคกร หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเว็บไซต การต้ังช่ือในสวนน้ี ต้ังข้ึนเพื่อ
ระบุ และช้ีใหเห็นวาเปนองคกรใด หรือทํากิจกรรมใด สวนใหญจะใชช่ือยอขององคกร เชน มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏอุดรธานี (Udonthani Rajabhat University) ใชช่ือยอขององคกร และนําไปใชกําหนดช่ือโดเมน
ระดับที่สอง คือ udru 
  7.3.2.3 สวนที่ 3 ช่ือโดเมนระดับบนสุด (Top-Level Domain Name) เปนสวนที่กําหนด
ประเภทของช่ือโดเมน รวมถึงระบุช่ือประเทศที่จดทะเบียนช่ือโดเมน โดเมนในระดับน้ีแบงยอยออกเปนสอง 
ประเภทคือ หมวดทั่วไป กับหมวดรหัสประเทศ 
   1) โดเมนระดับบนสุดหมวดทั่วไป (gTLD : Generic Top-Level Domain 
Name) เปนช่ือโดเมนที่ลงทายดวย .com, .net, .org, .edu, .mil เชน www.facebook.com  
ตารางที่ 7.1 แสดงช่ือโดเมนระดับบนสุดหมวดทั่วไป 

ชื่อโดเมนระดับบนสุด ความหมาย 
.com กลุมองคกรเอกชน 
.edu กลุมสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา 
.gov กลุมองคกรของรัฐทั่วไปในสหรัฐอเมริกา 
.mil กลุมองคกรทางการทหารในสหรัฐอเมริกา 
.org กลุมองคกรไมแสวงหาผลกําไร 
.aero กลุมองคกรที่เกี่ยวกับการบิน 
.biz กลุมองคกรธุรกิจทุกขนาด 

.coop กลุมสหกรณ 
.name สวนตัวหรือครอบครัว 

.museum พิพิธภัณฑที่ไดรับการรับรอง 
.pro อาชีพที่ไดรับการรับรอง 
.info ธุรกิจ หนวยงาน หรือบุคคลที่นําเสนอขอมูลทั่วไป 
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   2) โดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศ (ccTLD : Country Code Top-Level 
Domain) เปนช่ือโดเมนใชระบุถึงประเทศตาง ๆ และประเภทของช่ือโดเมน ไดแก .th, .uk เปนตน โดยถาระบุ
แหลง เ ว็บไซต ในประเทศไทยจะระบุประเภทของเ ว็บไซต  แลวตามดวย ช่ือยอของประเทศ เชน 
www.udru.ac.th หมายถึง สถาบันการศึกษาที่อยูในประเทศไทย 
ตารางที่ 7.2 แสดงช่ือโดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศไทย 

ชื่อโดเมนระดับบนสุด ความหมาย 
.co.th องคกรธุรกิจ 
.ac.th สถาบันทางการศึกษา 
.go.th หนวยงานภาครัฐ 
.mi.th หนวยงานทางทหาร 
.or.th องคกรที่ไมแสวงหากําไร 
.in.th บุคคลทั่วไป และหนวงงานทุกประเภท 

 
   3) รหัสประเทศเปนการระบุวา เว็บไซตน้ันเปดใช หรือจดทะเบียนช่ือโดเมนกับ
ประเทศไทย และสามารถอางอิงประเทศใดเปนหลัก ดังตัวอยางในตารางที่ 7.3 
ตารางที่ 7.3 ตัวอยางช่ือยอของประเทศในช่ือโดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศ 

ชื่อยอ ความหมาย ชื่อยอ ความหมาย 
.th ประเทศไทย .au ประเทศออสเตรเลีย 
.jp ประเทศญี่ปุน .fr ประเทศฝรั่งเศส 
.kr ประเทศเกาหลี .la ประเทศลาว 
.uk ประเทศอังกฤษ .nz ประเทศนิวซีแลนด 
.ca ประเทศแคนดา .sg ประเทศสิงคโปร 
.cn ประเทศจีน .my ประเทศมาเลเซีย 
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   4) การอางอิง หรือระบุช่ือเครื่องคอมพิวเตอรที่เช่ือมตอกับอินเทอรเน็ตมีทั้งแบบ เลข
ไอพี และช่ือโดเมน ระบบอินเทอรเน็ตมีกลไกในการแปลงเลขไอพี ใหเปนช่ือโดเมน โดยมีเครื่องบริการช่ือ 
Domain Name Server ที่เก็บขอมูลช่ือโดเมน และเลขไอพี 
 

 
ภาพที่ 7.7 ตัวอยางการทํางานของเครื่องบริการช่ือโดเมน 

ที่มา (ผูเขียน) 
 

7.4 อินเทอรเน็ตและการบริการตาง ๆ 
 
 อินเทอรเน็ตมีรูปแบบการบริการหลายประเภท เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูใช ไดเลือกใชได
เหมาะสมกับลักษณะงาน ตัวอยาง การบริการบนอินเทอรเน็ตที่สําคัญดังน้ี 
  7.4.1 บริการดานการสื่อสาร 
   7.4.1.1 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail) ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสหรือ
เรียกกันโดยทั่วไปวาอีเมล (E - mail) ถือไดวาเปนกิจกรรมประจําวันของผูใชอินเทอรเน็ต ซึ่งการสงและรับ
จดหมายหรือขอความถึงกันไดทั่วโลกน้ีจําเปนจะตองมีที่อยูอีเมล (E - mail address หรือ E - mail 
account) เพื่อใชเปนกลองรับจดหมาย ที่อยูของอีเมลจะประกอบดวยสวนประกอบสําคัญสองสวน คือ ช่ือผูใช 
(User name) และช่ือโดเมน (Domain name) ซึ่งเปนช่ือเครื่องคอมพิวเตอรที่มีรายช่ือของผูใชอีเมลโดยช่ือ
ผูใชและช่ือโดเมนจะค่ันดวยเครื่องหมาย @ (อานวา แอ็ท) เชน Kanisorn@CSIT.UDRU.ac.th จะมีผูใชอีเมล
ช่ือ Kanisorn ที่มีอยูอีเมล ที่เครื่องคอมพิวเตอรช่ือ CSIT ของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (UDRU) ซึ่งเปน
สถาบันการศึกษา (ac) ในประเทศไทย (th) 
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ภาพที่ 7.8 ตัวอยางการเขาใชงานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

ที่มา (ผูเขียน) 
 

   7.4.1.2 รายช่ือกลุมสนทนา (Mailing Lists) เปนกลุมสนทนาประเภทหน่ึงบน
อินเทอรเน็ตที่มีการติดตอสื่อสาร และการสงขาวสารใหกับสมาชิกตามรายช่ือ และที่อยูของสมาชิกที่มีอยูใน
รายการซึ่งในปจจุบันมีกลุม Mailing Lists ที่แตกตางกันตามความสนใจจํานวนมาก การเขาไปมีสวนรวมในกลุม
สนทนาประเภทน้ี ผูใชจะตอง สมัครสมาชิกกอนดวยการแจงความประสงคและสงช่ือและที่อยูเพื่อการ
ลงทะเบียนไปยัง subscription address ของ Mailing Lists ตัวอยางเชน กระทูพันทิป  
 

 
 ภาพที่ 7.9 ตัวอยางกลุมสนทนาในกระทูพันทิป 

ที่มา (http://pantip.com/forum) 
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   7.4.1.3 กระดานขาว (usenet หรือ user network) เปนการรวบรวมของกลุมขาว
หรือ newsgroup ซึ่งเปนกลุมผูสนใจที่ตองการจะติดตอและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผูใชอินเทอรเน็ตคนอืน่ 
กลุมของ newsgroup ในปจจุบันมีมากกวา 10,000 กลุมที่มีความสนใจในหัวขอที่แตกตางกัน เชน กลุมผูสนใจ
ศิลปะ กลุมคอมพิวเตอร กลุมผูช่ืนชอบภาพยนตร เปนตน การสงและรับแหลงขาวจาก usenet จะใชโปรแกรม
สําหรับอานขาว เพื่อไปดึงช่ือของกลุมขาว หรือหัวขอจากเครื่องคอมพิวเตอรที่ผูใชเขาไปขอใชบริการ
เชนเดียวกับระบบช่ือโดเมน (DNS) กลุมขาวจะมีการต้ังช่ือเพื่อใชเปนแบบมาตรฐาน ซึ่งช่ือกลุมจะประกอบดวย
สวนประกอบหลักๆ คือ ช่ือหัวขอกลุมขาวหลัก (major topic) ช่ือกลุมขาวยอย(subtopic) และประเภทของ
กลุมขาวยอย (division of subtopic) 
   7.4.1.4 การสนทนาออนไลน (On-line chat) การสนทนาออนไลน เปนบริการหน่ึง
บนอินเทอรเน็ตที่ชวยใหผูใชสามารถคุยโตตอบกับผูใชคนอื่นๆ ไดในเวลาเดียวกัน (real-time) การสนทนาหรือ 
chat (Internet Relay Chat หรือ IRC) ไดมีการพัฒนาไปอยางตอเน่ือง ปจจุบันการสนทนาระหวางบุคคล
หรือ กลุมบุคคลสามารถใชภาพกราฟก ภาพการตูนหรือภาพเคลื่อนไหวตางๆ แทนตัวผูสนทนาได นอกจากการ
สนทนาแลว ผูใชยังสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลและไฟลไดอีกดวยการใชงาน IRC ผูใชจะตองติดตอไปยังเครื่องที่
เปนไออารซีเซิรฟเวอร (IRC server) ที่มีการแบงหองสนทนาเปนกลุมๆ ที่เรียกวา แชนแนล (channel) โดย
ผูใชจะตองมีโปรแกรมเพื่อใชสําหรับการสนทนา (ซึ่งสามารถดาวนโหลดฟรีจากอินเทอรเน็ต) เมื่อผูใชติดตอกับ
เครื่องเซิรฟเวอรไดแลว ก็จะเลือกกลุมสนทนาหรือหัวขอสนทนาที่สนใจ และเริ่มสนทนาไดตามความตองการ
ตัวอยาง โปรแกรมสนทนาออนไลนที่ใชกัน เชน facebook ในปจจุบันผูใชสามารถใชสื่อประสม (multimedia) 
ประกอบดวย เสียงพูด และภาพเคลื่อนไหว โดยใชอุปกรณตางๆ เชนไมโครโฟน ลําโพง กลองวีดีโอ และอื่นๆ 
เพื่ออํานวยความสะดวกและเพื่อประสิทธิภาพของการสนทนา ใหดีย่ิงข้ึน ในสวนของโปรแกรมไดมีการพัฒนา
โปรแกรมเพื่อการสนทนาออนไลนที่มีคุณภาพ เชน โปรแกรม facetime ที่สามารถสนทนากันไปพรอมๆ กับ
มองเห็นภาพของคูสนทนาไดดวย 
 

 
ภาพที่ 7.10 ตัวอยางการใช facetime 

ที่มา (http://www.apple.com/th/ios/facetime/) 
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   7.4.1.5 เทลเน็ต (telnet) เปนบริการที่ใหผูใชสามารถใชบริการเครื่องคอมพิวเตอรที่
ต้ังอยูระยะไกล โดยจะใชการจําลองเครื่องคอมพิวเตอรที่กําลังใชงานอยู ใหเปนจอภาพ ของเครื่องคอมพิวเตอร
ระยะไกลเครื่องน้ัน การทํางานในลักษณะน้ีจะชวยประหยัดทั้งเวลา และคาใชจายในกรณีที่ตองเดินทางไปใช
งานเครื่องที่อยูในระยะไกล การใชงานเทลเน็ตจะเปนการแสดงขอความตัวอักษร (text mode) โดยปกติการ
เขาไปใชบริการเครื่องคอมพิวเตอร ระยะไกลจําเปนตองมีรายช่ือผูใชและรหัสผาน แตก็มีบางหนวยงานที่
อนุญาตใหเขาใชบริการโดยไมตองระบุรหัสผานเพื่อเปนการใหบริการขอมูลแกลูกคาทั่วๆ ไป 
  7.4.2 บริการดานขอมูลตางๆ 
   11.4.2.1 การขนถายไฟล (file transfer protocol) การขนถายไฟล หรือที่เรียก
สั้นๆ วา เอฟทีพี (FTP) เปนบริการที่ใชสําหรับการแลกเปลี่ยนไฟลระหวางเครื่องคอมพิวเตอรทางอินเทอรเน็ต 
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการไฟลจะเรียกวา เอฟทีพีเซิรฟเวอร (FTP sever หรือ FTP site) ขอมูลที่
ใหบริการขนถายไฟลจะมีลักษณะหลายรูปแบบ ไดแก ขอมูลสถิติ งานวิจัย บทความ เพลงขาวสารทั่วไป หรือ
โปรแกรมฟรีแวร (freeware) ที่สามารถดาวนโหลดและใชโปรแกรมฟรีในบางครั้งเครื่องคอมพิวเตอรที่
ใหบริการขนถายไฟลจะใหบริการเฉพาะบุคคลที่มีบัญชีรายช่ืออยูในเครื่องคอมพิวเตอรเทาน้ัน แตก็มีเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใหบริการขนถายไฟลจํานวนมากอนุญาตใหผูใชทั่วไปไดเขาไปใชบริการ ถึงแมวาในบางครั้งจะไม
อนุญาต ใหขนถายไฟลทั้งหมดก็ตาม 
 

 
ภาพที่ 7.11 ตัวอยางการใช FTP sever 

ที่มา (http://wiseftp.download-214-16672.datapicks.com/) 
 
   11.4.2.2 โกเฟอร (gopher) เปนโปรแกรมประยุกต ที่ใหบริการขอมูลในลักษณะ
ของการคนหาจากเมนู (menu-based search) จากเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการขอมูล โปรแกรมโกเฟอร
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พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย Minnesota ในป ค.ศ. 1991 เครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการฐานขอมูลจะเปนลักษณะ
ของเมนูลําดับช้ัน (hierarchy) เพื่อเช่ือมโยงไปยังแหลงขอมูลอื่น ๆ ที่กระจายกันอยูหลายแหลงได 
   11.4.2.3 อารซี (archie) เปนการเขาใชบริการคนหาขอมูลจากเครื่องแมขายที่เปน
อารซีเซิรฟเวอร (archie sever) ซึ่งเปนแหลงที่ชวยใหผูใชคนหาสถานที่ของขอมูล จากน้ันก็จะไปคนขอมูล
โดยตรงจากสถานที่น้ันตอไป 
 
7.5 อินทราเน็ต และเอ็กซทราเน็ต 
 
 ปจจุบันทุกองคกรนิยมใชอินเทอรเน็ตเพื่อประกอบทําธุรกิจ และการใหบริการแกลูกคาในองคกร
เหลาน้ัน พบวาการใชอินเทอรเน็ต และเว็บชวยใหการดําเนินงานของธุรกิจมีประสิทธิภาพมากข้ึน การนํา
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมาประยุกตใชขององคกรสามารถจําแนกไดเปนสองประเภทหลักๆ คือ เครือขาย
อินทราเน็ต และเครือขายเอ็กซทราเน็ต 
 7.5.1 อินทราเน็ต เปนระบบเครือขายที่ใชภายในองคกรมีลักษณะคลายกับอินเทอรเน็ต อินทราเน็ตจะ
ใชเบราเซอร, เว็บไซต และเว็บเพจ เชนเดียวกับอินเทอรเน็ต ที่ใหบริการแบบสาธารณะ (public Internet) 
โดยทั่วไปจะใหบริการอีเมล (E - mail), mailing lists, newsgoups และ ftp ขอแตกตางของอินทราเน็ต กับ
อินเทอรเน็ต คือ อินทราเน็ตจะมีการเช่ือมตอและสื่อสารภายในองคกรเทาน้ัน อินทราเน็ตยังใหบริการขอมูล
อื่นๆ แกพนักงานขององคกร เชน หมายเลข โทรศัพท ที่อยูอีเมล ผลประโยชนที่พนักงานควรไดรับ และอื่นๆ 
 

 
ภาพที่ 7.12 ระบบอินทราเน็ต 

ที่มา (http://www4.srp.ac.th/~kitima/lesson/Network/wired/n09_01.html) 
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 7.5.2 เอ็กซทราเน็ต เปนระบบเครือขายที่เช่ือมตอกับระบบคอมพิวเตอรภายนอกองคกร ปจจุบัน
องคกรจํานวนมากไดประยุกตใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต เพื่อการติดตอระหวางผูผลิต ตัวแทนจําหนาย และ
ลูกคา เพื่อชวยลดคาใชจายในการทําธุรกิจ การรักษาความปลอดภัยของขอมูล การนําเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมา
ชวยในการดําเนินงานขององคกร สิ่งจําเปนอยางหน่ึงที่ควรจะตองระมัดระวัง คือ ระบบการปองกันและการ
รักษาความปลอดภัยของขอมูล ระบบไฟรวอลล (firewall) เปนระบบที่ใชเพื่อปองกันอันตรายจากผูที่ไมหวังดีที่
ตองการเขาระบบเครือขายขององคกร โดยระบบไฟลวอลลจะชวยตรวจสอบและกลั่นกรองผูใชที่ติดตอเขามาใน
ระบบ 
 

 
ภาพที่ 7.13 เอ็กซทราเน็ตและระบบไฟรวอลล 

ที่มา (http://www.cornerstone.us/services/expertise) 
 
บทสรุป 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ และ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ไดติดตอขอใช
บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส โดยความรวมมือระหวางไทยและออสเตรเลีย โดยเริ่มในป พ .ศ. 2530         
การประยุกตใชอินเทอรเน็ต มีกิจกรรมหลักๆ ไดดังน้ี 1. การติดตอสื่อสาร การรับ - สงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
(e - Mail), 2. การทําธุรกิจออนไลน, 3. การศึกษาและวิจัย และ4. ความบันเทิง ในระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
จะตองมีระบบแจงตัวตน เพื่อใหสามารถเช่ือมตอกับระบบอินเทอรเน็ต อุปกรณที่ใชในการเช่ือมตอ จะเกี่ยวของ
กับเลขไอพี (IP) และช่ือโดเมน (Domain) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 1. เลขไอพี (IP Address) 2. ช่ือโดเมน 
(Domain Name System) โดยมีสวนประกอบหลักสามสวนประกอบดวย 2.1 ช่ือโดเมนยอย จะแทนดวยช่ือวา 
WWW, 2.2 ช่ือโดนเมนระดับที่สอง เปนสวนกําหนดช่ือที่เกี่ยวของกับหนวยงาน เชน udru และ2.3 ช่ือโดเมน
ระดับบนสุด แบงยอยออกเปนสองประเภทคือ หมวดทั่วไป กับหมวดรหัสประเทศ การบริการบนอินเทอรเน็ตที่
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สําคัญดังน้ี 1.บริการดานการสื่อสาร, 2.บริการดานขอมูลตางๆ เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมาประยุกตใชขององคกร
สามารถจําแนกไดเปนสองประเภทหลักๆ คือ เครือขายอินทราเน็ต ขอแตกตางของอินทราเน็ต กับอินเทอรเน็ต 
คือ อินทราเน็ตจะมีการเช่ือมตอและสื่อสารภายในองคกรเทาน้ัน และเครือขายเอ็กซทราเน็ต เปนระบบ
เครือขายที่เช่ือมตอกับระบบคอมพิวเตอรภายนอกองคกร สิ่งจําเปนอยางหน่ึงที่ควรจะตองระมัดระวัง คือ 
ระบบการปองกันและการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ระบบไฟรวอลล 
 
คําถามทบทวน 
 

1) จงอธิบายมาตรฐานการสื่อสารหลักของอินเทอรเน็ต สามารถแบงออกเปนกี่สวนอะไรบาง 
2) การโอนยายไฟลน้ันมีวิธีโอนยายกี่รูปแบบ ? แตละรูปแบบมีลักษณะอยางไร ? 
3) ใหนักศึกษาอธิบายลักษณะเดนของการบริการขอมูลแบบเวิลดไวดเว็บ 
4) จงอธิบายความหมาย และลักษณะของเลขที่อยูไอพ ี
5) การเขียนสวนประกอบของระบบโดเมนมีกี่สวน อะไรบาง ? 
6) เครื่องบริการช่ือโดเมนทําหนาที่อะไร และมีประโยชนตอการใชงานอยางไร ? 
7) ช่ือโดเมนระดับบนสุด สามารถแบงยอยไดกี่ประเภท อะไรบาง ? 
8) จุดเดนในระบบเครือขายอินทราเน็ตคือสิ่งใด ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เครือขายอินเทอรเน็ต     

 

 

156

เอกสารอางอิง 

ดวงพร เกี๋ยวคํา. (2551). สรางเว็บไซตดวยตนเอง. กรุงเทพฯ: โปรวิช่ัน 

ทวีศักด์ิ กาญจนสุวรรณ. (2552). การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E - COMMERCE). กรุงเทพฯ: เคทีพีบุคส 

ธวัชชัย ศรีสุเทพ. (2548). คัมภีย Web design คูมือออกแบบเว็บไซทฉบับมืออาชีพ. กรุงเทพฯ:       
โปรวิช่ัน 

 



 

 

แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 8 

เนื้อหาประจาํบท  
8.1) TCP/IP  
8.2) การกําหนดตําแหนงทีอ่ยู 
8.3) คลาส 
8.4) โปรโตคอลทีร่องรับการทํางาน TCP/IP 
8.5) องคกรทีท่ําหนาที่กําหนดกลุมหมายเลข 
8.6) ซับเน็ตมาสก 
8.7) เครื่องมือที่ใชใน TCP/IP 
8.8) มาตรฐาน IPv6 
8.9) การกําหนดตําแหนงที่อยูใน IPv6 
8.10) การแทนคาไอพีแอดเดรสดวยเลขฐานสิบหก 
8.11) แบบฝกปฏิบัติการ Set IP พื้นฐาน 
 

วัตถุประสงค เชิงพฤติกรรม 
1) ผูเรียนสามารถอธิบายกลไกลการทํางานของโปรโตคอล IP ได 
2) ผูเรียนสามารถสามารถคํานวณหาแอดเดรสซับเน็ตได 
3) ผูเรียนสามารถระบุคลาสของไอพแีอดเดรสได 
4) ผูเรียนสามารถแบงเครอืขายยอยดวยการใชซับเน็ตมาสกได 
5) ผูเรียนสามารถเปรียบเทียบ และเขาใจหลักการและการทํางานของ IPV4 และ IPV6 
6) ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการออกแบบและแกปญหาในเครอืขายได 
 

 

 

 

 

 



 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท  

1) บรรยายประกอบภาพเลื่อน (slide) 
2) ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
3) ทําแบบฝกหัดทบทวน 

 
ส่ือการเรียนการสอน  

1) เอกสารประกอบการสอน 
2) ภาพเลื่อน (slide) 
3) โปรแกรม Cisco Packet Tracer 
4) แบบฝกหัดทบทวน 

 
การวัดผลและการประเมินผล  

1) ประเมินจากการซักถามในช้ันเรียน 
2) ประเมินจากการทําแบบฝกหัดทบทวนทายบทเรียน 
3) ประเมินจากความรวมมอืและความรับผิดชอบตอการเรียน 

 



 

   

บทท่ี 8 
ทีซีพีไอพี 

  
  ทีซีพีไอพี (Transmission Control Protocol/ Internetworking Protocol: TCP/IP) คือชุด
ของโปรโตคอล (Protocol Suite) ที่ถูกพัฒนาข้ึนมาเพื่อใชสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตสําหรับหนาที่การทํางานของ TCP/IP น้ันจะแบงหนาที่ความรับผิดชอบออกเปนช้ันซอนกันที่
เรียกวา โปรโตคอลสแต็ก (Protocol Stack) ถึงแมวัตถุประสงคหลักของโปรโตคอล TCP/IP ที่ออกแบบมา
เพื่อใชงานบนเครือขายระยะไกลเปนสําคัญ แตโปรโตคอลดังกลาวก็ยังสามารถใชงานไดดีบนเครือขายภายใน
อยางเครือขายทองถ่ิน ดวยการเช่ือมตอเครือขายอินเทอรเน็ตไดและดวยเหตุน้ีเอง ในปจจุบันโปรโตคอล 
TCP/IP จึงเปนโปรโตคอลที่ไดรับความนิยมเปนอยางสูง 
 
8.1 ทีซีพีไอพี 
 
 8.1.1 มาตรฐาน TCP/IP เริ่มตนในทศวรรษที่ 1970 หรือ 1969 โดยมีการพัฒนาเพื่อรองรับใน
เครือขาย Internet และ Local area Network โดย TCP/IP เปนผลที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การทหาร โดยเดิมใชในการรวมศูนยแตผลจากการโจมตีดวยระเบิดสงครามในไซตใดไซตหน่ึง ทําใหมีการพัฒนา
มาเปน ARPAnet (Defense Department’s Advanced Research Project Agency) มีลักษณะ
กระจายเครือขาย และในจุดเริ่มตนน้ีเองทําใหเปนที่มาของ TCP/IP ต้ังแตทศวรรษที่ 80 National Science 
Foundation ตองการสรางเครือขายเพื่อทําการเช่ือมตอขอมูลในมหาวิทยาลัย และองคกรตางๆ ซึ่งตอมาได
พัฒนาเปนที่รูจักทั่วไป ในคําวา Internet 
 
ตารางที่ 8.1 ขอดี - ขอเสียของ TCP/IP  

ขอดี ขอเสีย 
1) โปรโตคอล TCP/IP เปนสวนโปรโตคอลในการ
สื่อสารที่เปนพื้นฐานของระบบอินเทอรเน็ต และยัง
สามารถใช เปนโปรโตคอลในการสื่อสารภายใน
เครือขายอินทราเน็ต (Intranet) และเอ็กซทราเน็ต 
(Extranet) อีกดวย 

1) ไมมีการรับประกันในการสงขอมูลไปยังเครื่อง
ปลายทางเวลาใด ซึ่งบางครั้งอาจตองเสียเวลาในการ
รอคอยเปนเวลานาน  
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ตารางที่ 8.1 (ตอ) ขอดี - ขอเสียของ TCP/IP  
ขอดี ขอเสีย 

2) โปรโตคอล TCP/IP เปนโปรโตคอลในระบบเปด 
(Open System) ที่ใชงานอยางแพรหลาย จน
กลายเปนมาตรฐานอยางหน่ึงในการสื่อสารของระบบ
อินเทอรเน็ต สาเหตุที่ทําใหไดรับความนิยมน้ันเปน
เพราะ  TCP/IP เป น โปร โ ตคอลหลั ก ในการ ใ ช
อินเทอรเน็ตน้ันเอง และในปจจุบันไดมีการพัฒนา 
Applications ที่สามารถใชงานบนอินเทอรเน็ตมาก
ข้ึน พรอมกันน้ีผูใหบริการทางดานขอมูลบนเครือขาย
ก็ไดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วเชนกัน 

2) ขอมูลถูกสงในรูปแบบแพ็กเกตจะไมมีการเขารหัส
ไฟล โดยการเขารหัสน้ันจะข้ึนอยูกับแอพพลิเคช่ันที่ใช
งาน อาจทําใหผูไมหวังดีดักจับนําขอมูลบางสวนไปใช 
สรางความเสียหายได 

 
***ขอควรจํา โปรโตคอล TCP ทํางานอยูในช้ันขนสง (Transport Layer) ทําหนาที่ตรวจสอบการรับสงขอมูล
ระหวางคอมพิวเตอรของผูรับและผูสง ใหไดรับขอมูลที่ถูกตองครบถวน หากมีขอมูลที่เสียหาย จะทําการแจง
กลับไปยังตนทางใหทําการสงขอมูลใหมมาให 
 
 8.1.2 โปรโตคอล IP (Internetwork Protocol) เปนกลไกการสงขอมูลที่ใชโปรโตคอล TCP/IP ใน
ลักษณะคอนเน็กชันเลส โดยจะไมรับประกันการสงขอมูลวาจะไปถึงผูรับหรือไม ไมมีการตรวจสอบขอผิดพลาด 
และดวยการปราศจากกลไกการรับประกันขอมูลที่สงไปถึงปลายทาง การไมมีการตรวจสอบขอผิดพลาด ละไม
ตองสรางคอนเน็กชันกับโฮสตปลายทางน้ีเองจึงทําใหหลักการทํางานของโปรโตคอล IP น้ีไมมีความซับซอน โดย
มีหนาที่เพียงนําสงขอมูลไปถึงปลายทางไดดวยหมายเลข IP ซึ่งเปนหมายเลขที่ใชระบุตําแหนงเครื่องและเปน
หมายเลขที่ไมซ้ํากัน อยางไรก็ตาม หากความนาเช่ือถือในการสงขอมูลไปยังปลายทางเปนสิ่งจําเปน โปรโตคอล 
IP โดยจะทํางานควบคูไปกับโปรโตคอลที่มีเครื่องมือในการตรวจสอบขอมูลวาสงไปถึงปลายทางหรือไม น่ันก็คือ
โปรโตคอล TCP ซึ่งสามารถอธิบายเพื่อใหเห็นภาพไดชัดเจนดวยการเปรียบเทียบไดกับตัวอยางตอไปน้ี 

ตัวอยาง การสงจดหมายไปรษณีย โดยการสงจดหมายแบบปกติ ผูสงจะนําจดหมายมาใสซอง 
ติดแสตมปและนําไปหยอดลงในตูสงจดหมาย จากน้ันเมื่อถึงเวลาบุรุษไปรษณียก็จะเปดตูจดหมาย เพื่อนํา
จดหมายน้ีสงไปถึงผูรับปลายทางตามที่อยูที่ไดจาหนาซองไว ซึ่งการสงจดหมายในลักษณะน้ี จะไมมีการ
รับประกันการสงวาจดหมายน้ีจะถึงผูรับปลายทางหรือไม จดหมายอาจมีการตกหลนหรือสูญ-หายระหวางทางก็
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เปนได ดังน้ัน หากผูสงตองการความนาเช่ือถือดวยวิธีรับประกันวา จดหมายฉบับน้ีจะสงถึงมือผูรับอยางแนนอน 
หรือหากไมถึงผูรับ ก็จะตองไดรับแจงขางสารกลับมาใหทราบ การสงจดหมายในลักษณะน้ีจึงจําเปนตองมีการ
ลงทะเบียน โดยผูรับจะตองมีการเซ็นรับจดหมายเพื่อยืนยันวาไดรับจดหมายฉบับน้ีจริง จึงถือเปนกระบวนการ
สงจดหมายถึงผูรับเสร็จสมบูรณ ดังน้ัน IP ก็เปรียบเสมือนกับการสงจดหมายธรรมดา ในขณะที่ TCP ก็คือการ
สงจดหมายแบบลงทะเบียนที่มีการรับประกันการสงถึงมือผูรับน่ันเอง 
 

 
ภาพที่ 8.1 การสงจดหมาย 

ที่มา (http://www.prosoftemailmarketing.com/ArticleInfo.aspx?ArticleID=5630) 
 
***ขอควรจํา โปรโตคอล IP ทําหนาที่เลือกเสนทางที่ใชในการรับสงขอมูลผานระบบเครือขาย และตรวจสอบ 
Address ของผูรับโดยใชขอมูลขนาด 4 ไบต หรือ 32 บิต เปนตัวกําหนด Address ของการรับ เรียกวา        
IP Address  
 
 8.1.3 มาตรฐาน TCP/IP เทียบกับ OSI เน่ืองจาก OSI น้ันไดถูกพัฒนาข้ึนหลังจาก TCP/IP และไดมี
การนําไปใชงานอยางแพรหลาย รวมถึงเปนโปรโตคอลที่ใหใชงานไดฟรีไมตองจายคาลิขสิทธ์ิ และเปน
โปรโตคอลหลักในการใชงานอินเทอรเน็ต ทําใหมาตรฐานของ TCP/IP เปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง และมีผูใช
รับสงขอมูลมากที่สุดในปจจุบัน ในสวนการทํางานน้ัน TCP/IP ไดมีการแบงโปรโตคอลสื่อสารออกเปนช้ัน โดยมี
จํานวนสีช้ั่น โดยเรียกวา TCP/IP Stack ดังภาพ 
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ภาพที่ 8.2 โครงสราง TCP/IP Stack 

ที่มา (สุวัฒน ปุณณชัยยะ, 2545, หนา 20) 
 

  8.1.3.1 ช้ันที่ 1 Network Interface หนาที่ควบคุมฮารดแวรการรับสงขอมูลผานเครือขาย 
เทียบไดกับ Layer 1 และ Layer 2 ของ OSI Model ในช้ันน้ีจะทําหนาที่ควบคุมการรับสงขอมูลในระดับ
ฮารดแวรของเครือขาย ซึ่งใชมาตรฐานของ IEEE เชน IEEE 802.3 เปนการเช่ือมตอผาน LAN แบบ Ethernet 
LAN หรือ IEEE 802.5 เปนการเช่ือมตอผาน LAN แบบ Token Ring 
  8.1.3.2 ช้ันที่ 2 Internetwork Layer (IP) ทําหนาที่คลายกับ Layer 3 ของ OSI Model 
เปนการเช่ือมตอคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายที่อยูช้ันลางลงไปและทําหนาที่เลือกเสนทางในการรับสง
ขอมูลผานอุปกรณเครือขาย ในช้ันน้ีจะทําการจัดกลุมขอมูลในลักษณะที่เรียกวา frame ในรูปแบบ TCP/IP 
  8.1.3.3 ช้ันที่ 3 Host – to – Host Layer (TCP) หรือ UDP ทําหนาที่เทียบไดกับ Layer 4 
ของ OSI Model คือการควบคุมการรับสงขอมูลจากดานสงถึงดานรับขอมูล และตัดขอมูลออกเปนสวนยอยให
เหมาะสมกับเครือขายที่ใชรับสงขอมูล รวมทั้งทําการประกอบขอมูลสวนยอย ๆ เขาดวยกันเมื่อถึงปลายทาง 
  8.1.3.4 ช้ันที่ 4 Process Layer ในช้ันน้ีเปน Application protocol ที่ทําหนาที่เช่ือมตอกับ
ผูใชและใหบริการตาง ๆ เชน FTP, Telnet, SNMP เปนตน 
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ภาพที่ 8.3 การเทียบโครงสราง TCP/IP Stack กับ โครงสราง OSI Model 

ที่มา (สุวัฒน ปุณณชัยยะ, 2545, หนา 21) 
 
8.2 การกําหนดตําแหนงท่ีอยู 
 
 สําหรับฟสิคัลแออดเดรสที่ไดบรรจุไวในอุปกรณฮารดแวร เชน การดเครือขาย หรือที่เรียกวา      
“แมคแอดเดรส (MAC Address)” จะเปนหมายเลขอางอิงถึงโหนดน้ันๆ บนเครือขายในขณะเครือขาย
อินเทอรเน็ตจะมีการอางอิงหมายเลขโฮสตเชนกัน แตจะอางอิงดวยหมายเลขไอพีหรือไอพีแอดเดรสทุกๆ โฮสต
และรวมถึงอุปกรณอยางเราเตอร ที่ใชงานบนเครือขายอินเทอรเน็ต จําเปนตองมีไอพีแอดเดรส และจะไมมี
เครื่องใดบนอินเทอรเน็ตที่จะมีไอพีแอดเดรสซ้ํากัน ขนาดความยาวของไอพีแอดเดรสที่ใชงานอยูในปจจุบันมี
ความยาวที่ 32 บิต ซึ่งไวสําหรับกําหนดตําแหนงที่อยูตนทาง (Source Address) และตําแหนงที่อยูปลายทาง 
(Destination Address) ของแพ็กเก็ตไอพีน้ันๆ แตสิ่งสําคัญประการหน่ึงที่จําเปนตองรับรูวา ไอพีแอดเดรส
น้ันไมใชเปนหมายเลขที่ใชสําหรับอางอิงโฮสตหน่ึงโฮสตใดจริงๆ แตการอางอิงถึงตําแหนงจริงๆ ของโฮสตน้ันจะ
ใชหมายเลขการดเครือขาย หรือแมคแอดเดรส 
 ไอพีแอดเดรสจะประกอบดวย 4 ไบต (32 บิต) โดยปกติจะประกอบดวยสองสวนหลักๆ ดวยกันคือ 
สวนของหมายเลขเครือขาย (NetID) และสวนของหมายเลขโฮสต (HostID) แตภายในสวนของหมายเลข
เครือขายน้ียังรวมถึงบิตที่ใชสําหรับระบุคลาสของไอพีแอดเดรส ดังน้ัน ภายในไอพีแอดเดรสจึงประกอบดวย
สามฟสดหลักๆ ดวยกัน คือ 
  8.2.1 ประเภทของคลาส (Class Type) เปนประเภทของคลาสที่ใชระบุไอพีแอดเดรส เพื่อให
ทราบวาไอพีแอดเดรสน้ีจัดอยูในคลาสใด 
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  8.2.2 หมายเลขเครือขาย (Network Identifier: NetID) เปนสวนที่ใชสําหรับการวาง
เสนทางแพ็กเก็ตระหวางเครือขาย 
  8.2.3 หมายเลขโฮสต (Host Identifier: HostID) เปนสวนที่ใชระบุตําแหนงเฉพาะเจาะจง
ของอุปกรณหรือโฮสตบนเครือขาย 
 ไอพีแอดเดรสขนาด 32 บิตจะเปนไปตามขอกําหนดของ IPv4 ซึ่งขนาดจํานวนบิตดังกลาวทําให
สามารถใชแทนหมายเลขแอดเดรสของอุปกรณไดประมาณ 4 พันลานเครื่อง หรือเทากับ 232 (4,294,967,286) 
แตมิไดนํามาใชงานทั้งหมด เน่ืองจากมีการสงวนไวบางสวนเพื่อใชงานเฉพาะอยาง และดวยขนาด 32 บิต ของ
ไอพีแอดเดรสน้ีเอง จึงทําใหการอางอิงชุดหมายเลขดังกลาวยากตอการจดจํา ดังน้ันจึงมีการจัดการกับไอพี
แอดเดรสเพื่อใหงายตอการอานย่ิงข้ึน ดวยการเขียนอยูในรูปแบบของเลขฐานสิบโดยมีจุดทศนิยมเปนตัวค่ัน ซึ่ง
การใชจุดทศนิยมเปนตัวแบงแตละไบตจะทําใหผูอานจดจําไดงายข้ึน โดยแตละไบตซึ่งเปนกลุมชุดตัวเลขของ
เลขฐานสอง เมื่อนํามาแปลงเปนเลขฐานสิบ จะมีคาตัวเลขอยูระหวาง 0-255 และในตําแหนงไบตแรกของไอพี
แอดเดรสน้ี จะทําใหเราสามารถตีความไดทันทีวา ไอพีแอดเดรสชุดน้ีจัดอยูในคลาสใด 
 

 
ภาพที่ 8.4 การอางอิง IP Address ดวยรูปแบบทศนิยม 

ที่มา  (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 551) 
 
8.3 คลาส 
 
 แนวคิดในการจัดสรรไอพีแอดเดรสแบบใชคลาสจะเรียกวา Classful Addressing ซึ่งไดมีการแบง
คลาสออกเปน 5 ชนิดดวยกัน แตละคลาสไดออกแบบมาเพื่อรับรองความตองการที่แตกตางกันแตละองคกร 
คลาส A และ คลาส B ถูกนํามาใชจนเต็มหมดแลว ดังน้ันปจจุบันจึงเหลือแตคลาส C ที่ยังมีการใชงานอยู 
ในขณะที่คลาส D ถูกสงวนไวสําหรับเปนมัลติคาสตแอดเดรส และคลาส E ถูกสงวนไวใชงานในอนาคต 

8.3.1 คลาส A จะมีสวนของหมายเลขเครือขาย (NetID) ขนาด 7 บิต โดยบิตแรกจะมีคาคงที่คือ 0 
เพื่อใชแทนวาเปนคลาส A ดังน้ันจึงสามารถมีจํานวนเครือขายไดเทากับ 126 (27-2) เครือขายดวยกัน โดย   
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ออคเทตแรกที่มีคาเปน 0 (00000000) และ 127 (01111111) จะถูกสงวนไวและดวยขนาดบิตของโฮสตที่มี
ขนาดถึง 24 บิต จึงทําใหแตละเครือขายสามารถมีจํานวนโฮสตมากถึง 16,777,214 (224-2) โฮสต โดยไอพี
แอดเดรสคลาส A  สามารถนําไปใชงานไดอยางเหมาะสมกับองคกร หรือหนวยงานขนาดใหญที่จําเปนตองมี
โฮสตจํานวนมาก 1 บิต ในออคเทตแรกของคลาส A จะถูกสงวนไว และตองมีคาเปน 0 ดังน้ันแอดเดรสเริ่มตน
และแอดเดรสสิ้นสุดของคลาส A จึงสามารถคํานวณไดดังน้ี 

 
  27 26 25 24 23 22 21 20 
  128 64 32 16 8 4 2 1 
  0 0 0 0 0 0 0 0 = decimal 0 
  0 1 1 1 1 1 1 1 = decimal 127 
ขอควรจํา ในชุด IP 1 ชุด ตัวอยางเชน 192.168.0.1 จะประกอบไปดวย ขอมูล 32 บิต สามารถแบงไดเปน     
4 สวน สวนละ 8 บิต โดยเราสามารถเรียกในแตละสวนวา Octet ดังรูปภาพ 
 

 
ภาพที่ 8.5 แสดงชุดขอมลู Octet  

ที่มา (ผูเขียน) 
 

8.3.2 คลาส B จะมีสวนของหมายเลขเครือขายขนาด 14 บิต โดย 2 บิตแรกจะมีคาคงที่คือ 10 เพื่อใช
แทนวาเปนคลาส B ดังน้ันจึงสามารถมีจํานวนเครือขายไดเทากับ 16,382 (214-2) เครือขายดวยกัน โดยแตละ
เครือขายจะมีจํานวนโฮสตมากถึง 65,534 (216-2) โฮสต ดังน้ันไอพีแอดเดรสคลาส B น้ีจึงจะเหมาะสมกับการ
นําไปใชงานกับองคกรขนาดกลาง เชน สถาบันการศึกษา หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน เปนตน 

27 
128 
0 
0 



ทีซีพีไอพี 

 

 

166

โดย 2 บิต ในออคเทตแรกของคลาส B จะถูกสงวนไว และตองมีคาเปน 10 ดังน้ันแอดเดรสเริ่มตนและ
แอดเดรสสิ้นสุดของคลาส B จึงสามารถคํานวณไดดังน้ี 

 
  27 26 25 24 23 22 21 20 
  128 64 32 16 8 4 2 1 
  1 0 0 0 0 0 0 0 = decimal 128 
  1 0 1 1 1 1 1 1 = decimal 191 

 
8.3.3 คลาส C จะมีสวนของหมายเลขเครือขายขนาด 21 บิต โดย 3 บิตแรกจะมีคาคงที่คือ 110 เพื่อ

ใชแทนวาเปนคลาส C ดังน้ันจึงสามารถมีจํานวนเครือขายกวา 2,097,150 (221-2) เครือขาย และดวยจํานวน
ของหมายเลขโฮสตซึ่งมีขนาดเพียง 8 บิต โดยจึงทําใหแตละเครือขายจะมีจํานวนโฮสตเพียง 254 (28-2) โฮสต 
ดังน้ันไอพีแอดเดรสคลาส C จึงจะเหมาะสมกับการนําไปใชงานกับองคกรขนาดเล็ก 2 บิต ในออคเทตแรกของ
คลาส C จะถูกสงวนไว และตองมีคาเปน 110 ดังน้ันแอดเดรสเริ่มตนและแอดเดรสสิ้นสุดของคลาส C จึง
สามารถคํานวณไดดังน้ี 

 
  27 26 25 24 23 22 21 20 
  128 64 32 16 8 4 2 1 
  1 0 0 0 0 0 0 0 = decimal 192 
  1 0 1 1 1 1 1 1 = decimal 223 
  
 
 
 
 
 

27 26 
128 64 
1 0 
1 0 

27 26 25 
128 64 32 
1 1 0 
1 1 0 



ทีซีพีไอพี 

 

 

167

8.3.4 คลาส D สําหรับ คลาส D น้ันจะไมมีการกําหนดหมายเลขเครือขาย และถูกสงวนไวสําหรับ
เปนมัลติคาสตแอดเดรส 4 บิต ในออคเทตแรกของคลาส D จะถูกสงวนไว และตองมีคาเปน 1110 ดังน้ัน
แอดเดรสเริ่มตนและแอดเดรสสิ้นสุดของคลาส D จึงสามารถคํานวณไดดังน้ี 

 
  27 26 25 24 23 22 21 20 
  128 64 32 16 8 4 2 1 
  1 0 0 0 0 0 0 0 = decimal 224 
  1 0 1 1 1 1 1 1 = decimal 239 
  

8.3.5 คลาส E น้ันไมไดถูกนํามาใชงาน โดยถูกสงวนไวใชในงานอนาคต 4 บิต ในออคเทตแรกของ
คลาส D จะถูกสงวนไว และตองมีคาเปน 1111 ดังน้ันแอดเดรสเริ่มตนและแอดเดรสสิ้นสุดของคลาส E จึง
สามารถคํานวณไดดังน้ี 

 
  27 26 25 24 23 22 21 20 
  128 64 32 16 8 4 2 1 
  1 0 0 0 0 0 0 0 = decimal 240 
  1 0 1 1 1 1 1 1 = decimal 255 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

27 26 25 24 
128 64 32 16 
1 1 1 0 
1 1 1 0 

27 26 25 24 
128 64 32 16 
1 1 1 0 
1 1 1 0 
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จากรายละเอียดของไอพีแอดเดรสแตละคลาส จึงสามารถสรุปชวงหมายเลขไอพีแตละคลาสไดดัง 
 

 
ภาพที่ 8.6 แสดงไอพีแอดเดรสแตละคลาส 

ที่มา (ดัดแปลงจาก Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 552) 
 

ตารางที ่8.2 สรุปจํานวนเครือขาย และจํานวนโฮสตของไอพี คลาส A, B และ C 
Class Number of Blocks Blocks Size Application 

A 128 16,777,216 Unicast 
B 16,383 65,536 Unicast 
C 2,097,152 256 Unicast 
D 1 268,435,456 Mulicast 
E 1 268,435,456 Resreved 

  
 8.3.6 ไอพีสวนตัว หรือไอพีเทียม (Private IP) สามารถนํามา ใช set ใหกับ PC หรืออุปกรณใน    
ออฟฟตไดแตไมสามารถออกสู Public IP หรือออก Internet ได ตองมีอุปกรณ Gateway เชน Router, 
Server หรือ Modem DSL เปด Service NAT (Network Address Translation) ไว จึงจะสามารถออกสู
Internet ได 
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ตารางที่ 8.3 แสดงคาเริ่มตน และสิ้นสุดของ Private IP ในแตละ Class  

Class เริ่มตน สิ้นสุด รวม 
A 10.0.0.0 10.255.255.255 224 
B 172.16.0.0 172.31.255.255 220 
C 192.168.0.0 192.168.255.255 216 

 
 8.3.7 ไอพีสาธารณะ หรือไอพีแท (Public IP) คือ IP ที่สามารถ set ใหอุปกรณ network เชน 
Server หรือ Router แลวสามารถติดตอสื่อสารกับ Public IP (IP จริง) ดวยกัน หรือออกสู Network Internet 
ไดทันที เชน Proxy, Firewall เปนตน 
 8.3.8 ไดนามิก เราทติง (Dynamic routing) ในอุปกรณเราทเตอรน้ันมีขอตกลงในการติดตอสื่อสารที่
เรียกวา “Routing Protocol” โดยแบงรูปแบบการทํางานออกเปนสองประเภท 
  8.3.8.1 Distance Vector เปนขอตกลงในการหาเสนทางในรูปแบบแลกเปลี่ยนขอมูลโดย
กําหนดรอบในการอัพเดต และสรางตารางในการเราทเสนทางปลายทางแตละแหง 
  8.3.8.2 Link State Vector เปนขอตกลงในการเสนทางในรูปแบบดึงขอมูลจากตาราง ในการ
เราทเสนทางปลายทางจากอุปกรณเราทเตอร แลวนํามาสรางเปนตารางในการหาเสนทาง ซึ่งถาเครื่องลูกขาย
ตองการติดตอปลายทางจะหาเสนทางที่ดีที่สุด ซึ่งอาจมีมากกวาหน่ึงเสนทาง 
   
8.4 โปรโตคอลท่ีรองรับการทํางาน TCP/IP 
 
 การทํางานประสานกันของสองระบบน้ี จะครอบคลุมบริการที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัย 
การเขารหัส การเช่ือมตอระหวางโปรแกรมประยุกตและเปนช้ันที่รองรับกับโปรแกรมประยุกต โดยโปรโตคอลที่
อยูบนช้ันน้ีจะถูกออกแบบใหเหมาะสําหรับประเภทของโปรแกรม โปรโตคอลที่สําคัญมีดังตอไปน้ี 
  8.4.1 DNS (Domain Name System) เปนบริการแปลงช่ือโดเมนใหเปนหมายเลขไอพี
แอดเดรส ซึ่งปกติเครื่องคอมพิวเตอรจะมีหมายเลข IP เปนหมายเลขประจําตัวที่ใชในการติดตอ แตหมายเลข
ดังกลาวยากตอการจดจํา ดังน้ันจึงนิยมต้ังเปนช่ือที่เปนตัวอักษรข้ึนมาแทนเพื่องายตอการจดจํา และ DNS ก็จะ
ทําหนาที่แปลงช่ือน้ีใหเปนหมายเลขไอพีแอดเดรส 
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  8.4.2 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) เปนโปรโตคอลที่ใชสําหรับบริการ
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสบนอินเทอรเน็ต เปนขอตกลงที่พัฒนาข้ึนเพื่อการเฝาระวัง และบํารุงรักษาเครือขายบน
อินเทอรเน็ต โดยเนนความสะดวกในการดูแลรักษาจากศูนยกลาง นอกจากน้ีตัวแทนแตละตัวจะมีฐานขอมูล
เปนตัวเองดวยซึ่งเรียกวา MIB (Management Information Base) เพื่อใชจัดเก็บขอมูลที่จําเปนตอการใช
งาน 
  8.4.3 POP (Post Office Protocol) เปนโปรโตคอลแบบไคลเอนตเซิรฟเวอร ที่ใชงาน
ระหวางผูใชงานบนเวิรกสเตชันและเมลเซิรฟเวอร โดยติดตอผานพอรต TCP 110 โดยใชในการดึงเมลจาก 
Mailbox มาอานที่เครื่องตนเอง เชน Outlook, Experss, MS Outlook เปนตน 
  8.4.4 HTTP (Hypertext Transfer Protocol) เปนขอกําหนดที่ใชสําหรับเรียกดูเอกสาร
จากเวิลดไวดเว็บ โดยใช พอรต TCP 80 ซึ่งจัดเปนตัวกลางในการรับสงขอมูลระหวางโปรแกรมเบราเซอรและ
เว็บเซิรฟเวอร  
  8.4.5 TELNET (Telecommunication Network) เปนโปรโตคอลที่ใชสําหรับการล็อกอิน
เพื่อเช่ือมตอเครือขายแบบระยะไกล (Remote Login) เชน ยูสเซอรที่มีบัญชีหรือแอดเคานตอยูบนเซิรฟเวอร 
โดยขณะน้ันอยูตางสถานที่ แตตองการที่จะรีโมดล็อกอินเขามาเพื่อใชงานโดยไมตองเดินทางมายังศูนย ก็
สามารถทําไดดวยการเทลเน็ตเขามาเพื่อเช่ือมตอใชงานกับโฮสตหรือเซิรฟเวอรซึ่งเปรียบเสมือนเปนเทอรมินัล
หน่ึงที่เช่ือมโยงเขากับเซิรฟเวอรโดยตรง โดยใช พอรต TCP 23 
  8.4.6 FTP (File Transfer Protocol) เปนโปรโตคอลที่บริการดานการโอนถายแฟมขอมูล
ระหวางโฮสต โดยใช พอรต TCP 20 (สําหรับขอมูล), TCP 21 (สําหรับควบคุม) เชน เครื่องไคลเอนตไดมีการ
ขอใชบริการเพื่อการถานโอนขอมูลจากเซิรฟเวอรมายังเครื่องของตน เปนตน 
 
8.5 องคกรท่ีทําหนาท่ีกําหนดกลุมหมายเลข 
 
 8.5.1 ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) เปนองคกรที่ไม
หวังผลกําไร ต้ังอยูที่ Marina DelRey, California, United States กอต้ังเมื่อ 18 กันยายน พ.ศ. 2541 จด
ทะเบียนในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2541 มีหนาที่กําหนดกิจกรรมงานตางๆ ที่เกี่ยวกับ Internet แทนรัฐบาล
สหรัฐ และเปนองคกรที่ชวย IANA ในการดําเนินการ ซึ่งกิจกรรมที่ดําเนินการจะมีในเรื่อง ช่ือโดเมน และ
หมายเลขไอพี  
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 8.5.2 IANA (Internet Assign Name authority) เปนองคกรที่ทําหนาที่ในการดูแลมาตรฐาน
เกี่ยวกับหมายเลข ไดแก Protocol ID, IP Address และ Port ตาง ๆ ที่ใชในช้ัน Transport ในเรื่องหมายเลข
ไอพี โดยจะมีการแบงกลุมผูดูแลตามทองถ่ินที่ติดตอทั้งหมดหาทองถ่ิน ดังน้ี 
   8.5.2.1 AFRINIC  ดูแลในทวีปแอฟริกา 
  8.5.2.2 APNIC   ดูแลในทวีปเอเชีย และออสเตรเลีย 
  8.5.2.3 ARIN  ดูแลในทวีปอเมริกาเหนือ 
  8.5.2.4 LACNIC  ดูแลในทวีปอเมริกากลาง และใต 
  8.5.2.5 RIPE  ดูแลในทวีปยุโรป และเอเชียกลาง 
 8.5.3 IAB (Internet Architecture Board) เปนคณะกรรมการดูแลดานเทคนิคที่พัฒนามาตรฐาน
อินเทอรเน็ต โดยแบงกลุมงานดําเนินการเปนกลุมกิจกรรม (Task Forces) แบงเปนสองกลุม คือ 
  8.5.3.1 IETF (Internet Engineering Task Force) ทําหนาที่ดูแล และนํามาตรฐานที่
ประกาศมาใช 
  8.5.3.2 IRTF (Internet Research Task Force) เปนผูนําเสนอมาตรฐานใหม ที่ยังไมไดรับ
การรองรับ 
 8.5.4 Internic (Internet Network Information Center) เปนหนวยงานที่ทําหนาที่จัดการช่ือ
โดเมน กับหมายเลขไอพี ซึ่งเกิดข้ึนเมื่อมีแนวคิดการแกปญหาช่ือโดเมนต้ังแตไฟล Hosts ไปสูระบบ Domain 
Name System (DNS) และกําหนดเปลี่ยนแปลงผูดูแลจนถึงป 1992 จึงไดให Network Solution ซึ่งเปน
ผูดูแลฐานขอมูลของ AT&T มาดําเนินการจนถึงป 1998 จึงไดมอบหมายหนาที่ให ICANN เขามาดูแลทั้ง IANA 
และ Internic  
 
8.6 ซับเน็ตมาสก 
 
 การแบงซับเน็ตจะทําใหสามารถใชงานแอดเดรสไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการทําซับเน็ตมาสกน้ันจะ
ทําควบคูไปกับการทําซับเน็ตซับเน็ตมาสกหรือมาสกิ้ง (Masking) เปนกระบวนการที่บอกใหรูวาเครือขายที่ใช
งานอยูน้ันมีการแบงเปนซับเน็ต มีบิตที่ยืมไปเพื่อดําเนินการแบงซับเน็ตจํานวนกี่บิต และใชตําแหนงใดเพื่อระบุ
เปนหมายเลขเครือขายยอย ดังน้ันการออกแบบเครือขาย จงึจําเปนตองระบุซับเน็ตมาสก เพื่อใหรูวาแอดเดรสน้ี
มีการแบงสวนหมายเลขเครือขายและสวนของหมายเลขโฮสตอยางไร โดยปกติแลว คาของซับเน็ตมาสกน้ันจะมี
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การระบุคาไวอยูแลว เรียกวา “คาดีฟอลต (Default)” กลาวคือหากไมมีการทําซับเน็ต คาของซับเน็ตมาสกจะ
ถูกกําหนดเปนคาปกติหรือคาดีฟอลต ซึ่งคาดีฟอลตซับเน็ตมาสกของแตละคลาส ดังตารางตอไปน้ี 
 
ตารางที่ 8.4 แสดงคาดีฟอลตซับเน็ตมาสกของแตละคลาส 

Class ซับเน็ตมาสก(Binary) Dotted-Decimal CIDR 
A 1111111 00000000 00000000 00000000 255.0.0.0 /8 
B 1111111 11111111 00000000 00000000 255.255.0.0 /16 
C 1111111 11111111 11111111 00000000 255.255.255.0 /24 

 
 การกําหนดซับเน็ตมาสก จะข้ึนอยูกับความตองการของจํานวนโฮสตสูงสุดที่ตองการในแตละซับเน็ต 
ซึ่งผูออกแบบเครือขายจําเปนตองศึกษาและออกแบบใหเหมาะสมกับการใชงาน ในเลขหน่ึงชุดของ IP จะ
ประกอบไปดวยเลขฐานสอง 32 bits (4 bytes, (8bits=1byte)) แบงเปน 4 กลุม กลุมละ 8 bits แตละกลุม
น้ันจะค่ันดวยเครื่องหมาย “. หรือ ( จุด )” โดยสามารถหาซับเน็ตมาสกดวยวิธีในการคํานวณหาคาซับเน็ตมาสก
จาก CIDR ดังน้ี 
ตัวอยางที่ 8.1 จงหา ซับเน็ตมาสก จาก mask bit ตอไปน้ี /30 
วิธีทํา  /30 หมายถึง mask 30 bits แรก ใหทําการแปลง mask bit ที่กําหนดให เปนคา Subnet 
Mask ดวยวิธีการแปลง bits ที่อยูหนาตัว mask ใหแทนดวยเลข 1 bits ที่อยูหลังใหแทนดวยเลข 0 
 /30 แทนลงไป 30 bits 11111111 . 11111111 . 11111111 . 111111/00 
 
       30 bits ที่จองไว  
 และนําสวน 111111/00 มาแทนคาในตารางตอไปน้ี 
  1 1 1 1 1 1 1 1 
  27 26 25 24 23 22 21 20 

  128 64 32 16 8 4 2 1 
  128 192 224 240 248 252 254 255 
  

จะไดคา Subnet Mask ของ /30 มีคา 255.255.255.252 

252 
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เพราะใน 3 ชุดแรกน้ันแทนดวย 1 ทั้งหมดจึงมีคาเทากับ 255 
แตในชุดที่ 4 น้ัน 1 ถูกแทนคาจนถึงตัวที่ 6 จึงมีคาเทากับ 252 

คําตอบ /30 มีคา Subnet Mask = 255.255.255.252 
 
ตัวอยางที่ 8.2 จงหา ซับเน็ตมาสก จาก mask bit ตอไปน้ี /26 
วิธีทํา  /26 หมายถึง mask 26 bits แรก 
  ใหทําการแปลง mask bit ที่กําหนดให เปนคา Subnet Mask ดวยวิธีการแปลง bits ที่อยู
หนาตัว mask ใหแทนดวยเลข 1 bits ที่อยูหลังใหแทนดวยเลข 0 
 /26 แทนลงไป 26 bits 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11/000000 
 
       26 bits ที่จองไว  
 และนําสวน 11/000000 มาแทนคาในตารางตอไปน้ี 
  1 1 1 1 1 1 1 1 
  27 26 25 24 23 22 21 20 

  128 64 32 16 8 4 2 1 
  128 192 224 240 248 252 254 255 
  

จะไดคา Subnet Mask ของ /26 มีคา 255.255.255.192 
เพราะใน 3 ชุดแรกน้ันแทนดวย 1 ทั้งหมดจึงมีคาเทากับ 255 
แตในชุดที่ 4 น้ัน 1 ถูกแทนคาถึงตัวที่ 2 จึงมีคาเทากับ 192 

คําตอบ /26 มีคา Subnet Mask = 255.255.255.192 
 
ตัวอยางที่ 8.3 จงหา ซับเน็ตมาสก จาก mask bit ตอไปน้ี /15 
วิธีทํา  /15 หมายถึง mask 15 bits แรก 
  ใหทําการแปลง mask bit ที่กําหนดให เปนคา Subnet Mask ดวยวิธีการแปลง bits ที่อยู
หนาตัว mask ใหแทนดวยเลข 1 bits ที่อยูหลังใหแทนดวยเลข 0 

192 
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 /15 แทนลงไป 15 bits 11111111 . 1111111/0 . 00000000 . 00000000 
 
      15 bits ที่จองไว  
 และนําสวน 1111111/0 มาแทนคาในตารางตอไปน้ี 
  1 1 1 1 1 1 1 1 
  27 26 25 24 23 22 21 20 

  128 64 32 16 8 4 2 1 
  128 192 224 240 248 252 254 255 
  

จะไดคา Subnet Mask ของ /15 มีคา 255.254.0.0 
ในชุด 1 ถูกแทนดวย 1 ทั้งหมดจึงมีคาเทากับ 255 
แตในชุด 2 ถูกแทนคาจนถึงตัวที่ 7 จึงมีคาเทากับ 254 
และในชุดที่ 3 และ 4 น้ัน ถูกแทนคาดวย 0 จึงมีคาเทากับ 0 

คําตอบ /15 มีคา Subnet Mask = 255.254.0.0 
 
8.7 เครื่องมือท่ีใชใน TCP/IP 
 
 เครื่องมือ หรือชุดคําสั่งที่ผูบริหารระบบเครือขายจําเปนตองรู และเขาใจประกอบไปดวยคําสั่งพื้นฐาน 
ดังตอไปน้ี 
 8.6.1 Ping  คําสั่งที่ใชเพื่อตรวจสองเครื่องปลายทางกอนการสงหรือรับขอมูล 
 8.6.2 Arp  คําสั่งที่ใชเพื่อตรวจสอบตาราง MAC Address กับ Physical Address 
 8.6.3 Trceroute คําสั่งที่ใชเพื่อตรวจสอบเสนทางในการตอตอ และตรวจสอบคุณภาพ 
 8.6.4 Route  คําสั่งที่ใชเพื่อตรวจสอบคา routing table บนเครื่องโฮสต 
 8.6.5 Netstat  คําสั่งที่ใชเพื่อตรวจสอบพอรตที่เปดของเครื่อง 
 8.6.6 NBTstat  คําสั่งที่ใชเพื่อตรวจ NetBIOS name 
 8.6.7 Hostname คําสั่งที่ใชเพื่อตรวจช่ือ Host ของเครื่อง 

254 
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 8.6.8 FTP  คําสั่งเพื่อใชในการบริการโอนถายไฟลขามเครื่อง  
โดยทํางานบนพอรต TCP 20/21 

 8.6.9 Tftp  คําสั่งเพื่อใชในการบริการโอนถายไฟลขามเครื่อง  
โดยทํางานบนพอรต UDP 69 

 8.6.10 Rcp  คําสั่งเพื่อใชในบริการ copy ไฟล ขามระหวางเครื่องที่เปน OS Unix/Linux 
 8.6.11 Telnet   คําสั่งในการบริการดึงหนาจอจากทางไกล พอรตที่ใช TCP 23 
 8.6.12 Rexec  คําสั่งในการบริการสั่งงานจากทางไกล 
 8.6.13 Rsh  คําสั่งในการบริการเขาใชเชลลขามเครื่อง 
 8.6.14 Finger  คําสั่งในการตรวจสอบผูใชที่เปดใชงานอยู 
 8.6.15 SSH  คําสั่งในการบริการเขาใชจากทางไกล โดยมี SCP (Secure Copy) ที่มาแทน  

RCP และ SFTP ที่มาแทน FTP ซึ่งในการตอตอจะมีการเขารหัสเพื่อปองกัน
บุคคลที่ไมเกี่ยวของเขามารบกวน หรือทําการดักฟง 
 

8.8 มาตรฐาน IPv6 
 
 ปจจุบัน IPv6 ไดถูกนํามาใชงานกับอุปกรณ และ OS ตางๆ ซึ่งเปนผลมาจากปญหาในเรื่องหมายเลข 
ไอพี ซึ่งในปจจุบันไมเพียงพอตอความตองการ โดย IPv6 ไดถูกกําหนดข้ึนในเดือนธันวาคม 1998 โดย Internet 
Engineering Task Force (IETF) ที่ไดประกาศในรายละเอียด Internet Standard รหัส RFC 2460 
 IPv6 น้ันมีขนาดหมายเลขที่มากกวา IPv4 คือ มีการกําหนดไดถึง 128 บิต ในขณะที่ IPv4 มีขนาด
เพียง 32 บิต ซึ่งหมายความวาเปนการนําเอา IPv4 มาทําการยกกําลังสองน้ันเอง หากแปลงเปนเลขฐานสิบจะ
ไดประมาณ 3.4 x 1038 ซึ่งผลจากการกําหนดเพิ่มเติมหมายเลขน้ีเองทําใหระบบที่อยู และปญหาเรื่องการ
คนหาเสนทางตองใช Network Address Translation (NAT) หมดไปและมีหมายเลขไอพีที่เพียงพอตอ
อุปกรณตางๆ ในการนํา IPv6 มาใชไดมีการนําเอาฟเจอรใหมๆ ที่ชวยในการกําหนดหมายเลขเครือขายใหม ที่
รองรับการเปลี่ยนในการติดตอ ขนาดของเครือขาย subnet จะมีขนาดที่กําหนดไวสําหรับ Host อยูที่ 64 บิต 
และกลไกของหมายเลข Host จะดึงจากคาที่อยูของขอมูล Link layer เชน MAC Address นํามากําหนดเปน
คาหมายเลขไอพ ีในขอกําหนดของ IPv6 จะบังคับใหใช IPSec เปนพื้นฐานในการติดตอระหวางกัน 
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 8.8.1 การปรับเปลี่ยน และการเริ่มตนในครั้งแรกที่มีการใช IPv4 พบวา ในตอนแรกของการใชงาน ยัง
มีความเพียงพอ จนกระทั่งอินเทอรเน็ตไดรับการตอบรับ และกระจายอยางกวางขวางทําใหมีการคาดวา 
หมายเลข IPv4 ที่มีอยูประมาณ 4 พันลานจะไมเพียงพอ ระหวางปลายทศวรรษแรกของ TCP/IP บนมาตรฐาน
อินเทอรเน็ตไดมีการพัฒนา การกําหนดหมายเลขไอพีแบบอนุรักษตามคลาส จนในทศวรรษที่ 90 ไดมีการ
ออกแบบเครือขายแบบไมมีคลาส เพราะปญหาเรื่องที่อยูของ IPv4 ไมเพียงพอ ในตอนน้ันเองไดมีการเปลี่ยน
โครงสรางพื้นฐานอินเทอรเน็ต ซึ่งเปนแนวคิดเริ่มตนเกิดข้ึนในป 1992 โดย IETF ไดเปลี่ยน IPng ในวันที่ 25 
กรกฎาคม 1994 ที่เริ่มมีการกําหนดรูปแบบ IPng เฉพาะภายในกลุมทํางาน (IPv5 น้ันถูกใชใน Internet 
Stream Protocol) 
 เปนที่เขาใจวา IPv4 ที่ใชงานอยูในปจจุบัน มีการใชงานอยางแพรหลายทั่วโลก ไมวาจะเปนสถานบัน
การศึกษา องคกรภาครัฐและเอกชนทั่วไป ดังน้ันการทดแทนระบบ IPv4 มาเปน IPv6 ก็คือการเปลี่ยนแปลง
คอยเปนคอยไป แตอยางไรก็ตาม IPv6 ก็ไดรับการออกแบบเพื่อทํางานรวมกับ IPv4 ไดโดย IPv6 มีสวนที่
ทํางานคลายกับ IPv4 ดังน้ี  
  8.8.1.1 การสงขอมูลเปนแบบคอนเน็กช่ันเลส 
  8.8.1.2 แตละดาตาแกรมบรรจุแอดเดรสฝงปลายทาง 
  8.8.1.3 แตละดาตาแกรมมีการวางเสนทางที่เปนอิสระกัน 
  8.8.1.4 เฮดเดอรในดาตาแกรมมีการบรรจุคาสูงสุดที่ใหอยูบนเครือขายไดนานเทาใด กอนจะ
ถูกละทิ้งไป 
 8.8.2 คุณลักษณะสําคัญของ IPv6 มีรายละเอียดไดดังน้ี 
  8.8.2.1 ขนาดแอดเดรส (Address Size) ขนาดแอดเดรสของ IPv4 คือ 32 บิต ในขณะที่ 
IPv6 จะมีขนาด 128 บิต จึงสงผลตอจํานวนแอดเดรสที่เพิ่มข้ึน และมีปริมาณแอดเดรสที่มากพอตอการใชงาน
เพิ่มข้ึนอยาตอเน่ืองในอนาคต 
  8.8.2.2 รูปแบบของเฮดเดอร (Header Format) ดาตาแกรมเฮดเดอรใน IPv6 มีความ
สมบูรณย่ิงข้ึนและแตกตางจาก IPv4 ทั้งน้ีฟลดเกือบทั้งหมดในเฮดเดอรไดรับการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่บางที่
ฟลดก็ถูกแทนที่ดวยฟลดใหม 
  8.8.2.3 สวนขยายของเฮดเดอร (Extension Header) แตกตางจาก IPv4 โดยจะใชรูปแบบ
เดียวกันกับเฮดเดอรเดียวกัน สําหรับดาตาแกรมทั้งหมด โดย IPv6 จะแปลงคาขอมูลดวยการแบงเฮดเดอร
ออกเปนสวนๆ และดาตาแกรมจะประกอบดวยเฮดเดอร IPv6 ตามสวนขยายของเฮดเดอรขอมูล 
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  8.8.2.4 สนับสนุนขอมูลออดิโอและวิดีโอ (Supported audio and video) IPv6 ไดรวมกล
ไกลในการจัดการกับระบบจราจรบนเครือขาย เพื่อใหสามารถสองขอมูลไดรวดเร็วย่ิงข้ึน จึงสงผลดีตอการรับสง
ขอมูล ออดิโอและวิดีโอ เพื่อใหเกิดการสื่อสารแบบทันทีทันใด (Real Time) ได 
  8.8.2.5 สวนขยายของโปรโตคอล (Extensible Protocol) IPv6 มิไดมีการระบุโปรโตคอลช้ี
ชัดลงไปทั้งน้ีเพื่อเปดชองใหผูออกแบบสามารถเตรียมการผูสงเพิ่มขอมูลหรือสารสนเทศไปยังดาตาแกรมไดสวน
ขยายที่จัดทําข้ึนในสวนน้ีทําให IPv6 มีความยืดหยุนสูงกวา IPv4 เปนอยางมาก หมายความวาคุณลักษณะใหม
สามารถเพิ่มเติมเขาไปไดตามความตองการ 
 
8.9 การกําหนดตําแหนงท่ีอยูใน IPv6 
 
 การกําหนดตําแหนง IPv6 จะมีคลายคลึงกับ IPv4 โดยจะใชแอดเดรสที่ไมซ้ํากันในการเช่ือมโยง
ระหวางคอมพิวเตอรและเครือขาย แตอยางไรก็ตาม IPv6 ไดกําหนดกลุมแอดเดรสพิเศษที่แตกตางจาก IPv4 
กลาวคือ IPv6 ไมมีการเพิ่มไอพีพิเศษสําหรับการบรอดคาสตบนเครือขาย โดย IPv6 จะรองรับแอดเดรส       
สามประการดวยกันดังน้ี 
 8.9.1 ยูนิคาสต (Unicast) คือ แอดเดรสที่ใชติดตอกับคอมพิวเตอรเครื่องเดียว โดยดาตาแกรมจะ
สงไปยังแอดเดรสปลายทางสําหรับน้ันเพียงเครื่องเดียว 
 8.9.2 มัลติคาสต (Mulitcast) คือ แอดเดอรที่ใชติดตอไปยังกลุมคอมพิวเตอร ซึ่งอาจครอบคลุมพื้นที่
แตกตางกัน ครั้นมีดาตาแกรม ที่ตองการสอง IPv6 ก็จะสงมอบดวยการคัดลอกดาตาแกรมไปยังกลุมสมาชิก 
 8.9.3 เอนนีคาสต (Anycast) คือ แอดเดรสที่ใชติดตอไปยังกลุมเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชพรีฟกซ
เหมือนกัน ทั้งน้ีเมื่อมีดาตาแกรมที่จะสง IPv6 ก็จะสงมอบไปยังคอมพิวเตอร 
  

โดยโครงสราง IPv6 มีการแบงอออกเปนสองสวนหลักดวยกันคือ Base header และ Payload ทั้งน้ี
ในสวนของ Payload ยังประกอบไปดวยสวนขยายของเฮดเดอร (ซึ่งอาจมีหรือไมมีก็ได) และตามดวยขอมูล
ถึงแมวาโครงสรางทั่วไปของดาตาแกรมใน IPv6 น้ัน ฟลดตางๆ จะมีไดวาดสัดสวนที่ชัดเจน ทั้งน้ีในรายละเอียด
แลวสวนขยายของเฮดเดร บางครั้งอาจมีขนาดใหญกวา Base header ไดหรืออาจมีขนาดเล็กกวา แตอยางไรก็
ตาม ดาตาแกรมสวนใหญ ขนาดขอมูลจะมีขนาดใหญกวามากเมื่อเปรียบเทียบกับเฮดเดอร ดังรูป 
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ภาพที่ 8.7 ดาตาแกรมใน IPv6 

ที่มา (ดัดแปลงจาก : Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 598) 
 
8.10 การแทนคาไอพีแอดเดรสดวยเลขฐานสิบหก 
 
 ไอพีแอดเดรสของ IPv6 จะมีขนาด 128 บิต ที่สามารถรองรับอัตราการใชอินเทอรเน็ตในอนาคตไดก็
ตาม แตในการเขียนแอดเดรสในรูปแบบเลขฐานสิบน้ัน แลดูแลวเทอะทะและหากนําไปใชงานก็คงยุงยากเอา
การ โดยพิจารณาตัวอยางชุดตัวเลข 128 บิต ที่เขียนอยูในเลขฐานสิบ 
 ดังน้ันเพื่อชวยในการอางอิงงายข้ึน จึงจําเปนตองลดสัดสวนลง ผูที่ออกแบบ IPv6 จึงใหแทนคาไอพี
แอดเดรสใหอยูในรูปแบบของเลขฐานสิบหก โดยจะมีการแบงออกเปน 8 กลุม แตละกลุมจะมี 16 บิต และใช
เครื่องหมาย “:”(Colon) ในการแบงสวนแตละกลุม และจากตัวอยางตอไปน้ี เปนการแทนคาไอพีแอดเดรสของ
ขางตนมาเปนเลขฐานสิบหก ดังภาพตอไปน้ี 
 

 
ภาพที่ 8.8 คาไอพีแอดเดรสดวยเลขฐานสิบหก 

ที่มา (ดัดแปลงจาก : Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 567) 
  

อยางไรก็ตาม ทีมผูพัฒนาไดสรางแนวทางในการเขียนไอพีแอดเดรสใหกระชับย่ิงข้ึนกวาเดิมได ดวย
การแบงยอแอดเดรสดวยการตัว 0 นําหนาออกไป เชน  0074 เขียนยอเปน 74 และ 0000  เขียนยอเปน 0 
เปนตน แตแอดเดรส B0FF ยอมไมสามารถเขียนยอได เน่ืองจากการเขียนยอน้ันจะพิจารณาจาก 0 ที่อยู
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ขางหนาเทาน้ัน นอกจากน้ีก็ยังสามารถเขียนยอไดอีก กรณีแอดเดรส 0 เรียงติดกันเปนชุด ดวยการแทนที่ดวย
เครื่องหมาย “::” ดังภาพตอไปน้ี 
 

 
ภาพที่ 8.9 การเขียนไอพีแอดเดรสใหกระชับ 

ที่มา (ดัดแปลงจาก : Behrouz A.Forouzan, 2007, หนา 567) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทีซีพีไอพี 

 

 

180

8.11 แบบฝกปฏิบัติการ Set IP พ้ืนฐาน 
 
 8.11.1 การติดต้ังระบบเครือขายแลนน้ันมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถแบงปนและ
ใชขอมูลรวมกันได ระบบแลนในเครือขายตอไปน้ี จะใชโปรแกรม Cisco Packet Tracer เพื่อสรางแบบจําลอง
เครือขายโดยใชโปรโตคอล TCP/IP โดยเช่ือมตอสาย UTP เขากับคอมพิวเตอรแลวจึงทําการทดสอบการ
เช่ือมตอ ในข้ันตอนที่ 1 ใหทําการเปดโปรแกรม Cisco Packet Tracer ดังภาพที่ 8.10 
  

 
รูปที่ 8.10 หนาตาโปรแกรม Cisco Packet Tracer 

ที่มา (ผูเขียน) 
 

 8.11.2 สวนตาง ๆ ของโปรแกรมมีองคประกอบที่สําคัญดังตอไปน้ี 
  หมายเลข 1 = Menu Bar จะอยูดานบนสุดซายมือ ซึง่จะรวบรวมการต้ังคา การปรับแตง การ
ดูขอมูลตาง ๆ และจะมีคําสั่ง พื้นฐานที่สําคัญ เชน Open, Save, Save as Pkz, Print, and Preferences 
ทั้งหมดไวที่น่ี 
  หมายเลข 2 = Main Tool Bar จะแสดงคําสัง่ ที่มักจะถูกใชงานบอยๆ เชน เปด–ปด–บันทึก 
เปนตน ซึ่งมีไวเพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็วในการใชงานกวาการเขาถึงจาก Menu Bar เพื่ออํานวยความ
สะดวกรวดเร็วในการใชงานกวาการเขาถึงจาก 
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หมายเลข 3 = Logical / Physical Workspace and Navigation Bar เปนโหมดที่ใหเรา 
เลือกไดระหวาง Logical (จะเห็นเปนไอคอนและสัญลักษณอุปกรณ Cisco ที่คนตา) และโหมด Physical (จะ
เห็นเปนลักษณะหนาตาอุปกรณเหมือนจริง วางอยูในตู Rack) 
  หมายเลข 4 = Workspace เปนพื้นที่วางที่อยูตรงกลางของโปรแกรม ซึ่งจะเปนพื้นที่ในการ
สราง Topology ตามที่ตองการ ซึ่งสวนน้ีจะเปนจุดทํางานหลักของโปรแกรม 
  หมายเลข 5 = Common Tool Bar เปนสวนของเครื่องมือสําคัญที่ใชงานบน Workspace 
  หมายเลข 6 = Network Component Box เปนสวนที่ใหเลือกอุปกรณเครือขาย และการ
เช่ือมตอ 
  หมายเลข 7 = Device-Type Selection Box เปนประเภทของอุปกรณเครือขายที่เราจะ
เลือกมาใชงาน 
  หมายเลข 8 = Device-Specific Selection Box จะเปนอุปกรณเครือขาย โมเดลตางๆ หรือ
อุปกรณที่อยูในแตละประเภทของ Device-Type Selection Box ที่เราเลือก 
  หมายเลข 9 = User Created Packet Window เปนหนาตางที่ใชจัดการรายละเอียดของ
เหตุการณที่จําลองข้ึนซึ่งจะแสดงใหเห็นวา Packet ที่ว่ิงบนเครือขายวาถูกตองหรือไม และสามารถเพิ่มหรือลบ 
เหตุการณจําลองที่เกิดข้ึนไดจากสวนน้ี 

หมายเลข 10 = เปนสวนที่ใชในการสลับการทํางานบน Workspace ไปมาระหวาง         
Real-time Mode และ Simulation Mode 
 8.11.3 จําลองการ Set IP โดยใชตัวกลางเปน Switch 
  1) นําเครื่องคอมพิวเตอรลงไปในระบบเครือขายที่ตองการ โดยที่คลิกที่ไอคอน End Device 
  2) คลิกที่ไอคอน PC-PT และลากไอคอนคอมพิวเตอรไปวางไวบน Workspace 
 

 
ภาพที่ 8.11 กระบวนนํา PC-PT วางไวบน Workspace 

ที่มา (ผูเขียน) 
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  3) สรางแบบจําลองคอมพิวเตอรเพิ่ม 4 เครื่องบน Workspace จะได pc1, pc2, pc3 และ 
pc4 
 

 
ภาพที่ 8.12 กระบวนเพิ่มจํานวน PC บน Workspace 

ที่มา (ผูเขียน) 
 
  4) นํา Switch จําลองลงไปใน Workspace โดยเลือกจากแบบจําลอง Switches ใช รุน 
2950 – 24  

 
ภาพที่ 8.13 กระบวนเพิ่ม Switch บน Workspace 

ที่มา (ผูเขียน) 
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  5) นําสายแลนเช่ือมตออุปกรณทุกตัวเขาดวยกัน โดยใช Switch เปนศูนยกลางกระจายขอมูล 
คลิกปุม Connection และเลือกสาย Copper Straight-Through  
 

 
ภาพที่ 8.14 กระบวนเลอืกสาย Copper Straight-Through 

ที่มา (ผูเขียน) 
 
  6) จากเครื่อง PCO เมื่อเรานําสาย Copper ไปวางจะมีคําสั่งใหเลือก RS232 กับ 
FastEthernet ใหเราเลือก FastEthernet ในเครื่อง PCO และเลือก FastEthernet0/1 ในฝงของ Switch 
 

 
ภาพที่ 8.15 เลือกพอรตในการเช่ือมตอ 

ที่มา (ผูเขียน) 
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  7) ทําการเช่ือมตอเครือ่งทีเ่หลืออยูใน Workspace ใหเรียบรอยดังภาพ 
 

 
ภาพที่ 8.16 แสดงการเช่ือมตอของระบบ 

ที่มา (ผูเขียน) 
 
  8) จากน้ันกําหนดหมายเลข IP Address และ Subnet Mask ใหกับเครื่องคอมพิวเตอร โดยที่
คลิกเมาสที่คอมพิวเตอร PCO เลือก Desktop --> IP Configuration 

 

 
           ภาพที่ 8.17 กําหนดหมายเลข IP Address 
                          ที่มา (ผูเขียน) 

โดยเลือกแบบ Static เพราะเปนการ
กําหนดหมายเลข IP เองโดยเราจะกําหนด
เปน 192.168.1.2 ซึ่งอยูใน Class C 
เน่ืองจากเปน Class ที่นิยมใชกันเปนอยาง
มาก และในชอง Subnet Mask เราไมตอง
ทําการใสคาเพราะระบบจะทําการกําหนด
ใหกับเราโดยอัตโนมั ติ เมื่อเราใสคา IP 
เรียบรอย และใหเขาไปกําหนดหมายเลข IP 
ใหครบทุกเครื่อง โดยเรียงจาก PCO= IP2, 
PC1= IP3, PC2= IP4, PC3= IP5 และ 
PC4= IP6   
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  การกําหนดไอพีแอดเดรสใหกับคอมพิวเตอรสามารถกําหนดไดสองวิธี ดังน้ี 
   8.1 การกําหนดแบบ Dynamic เปนวิธีในการขอรับไอพีจากคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่
ในการใหบริการไอพี หรือ DHCH Server จะทํางานเมื่อเราเปดคอมพิวเตอร OS จะทําการตรวจสอบวาถูก
กําหนด  ไอพีหรือยังถามีแลวจะใชไอพีที่ถูกกําหนดน้ัน แตหากยังไมมีระบบจะทําการติดตอไปยัง DHCH 
Server เพื่อขอรับไอพี แตหากยังติดตอไมได OS จะทําการสุมไอพีข้ึนมาเอง เรียกวิธีน้ีวา Automatic Private 
IP Addressing ซึ่งใชไอพีระหวางหมายเลข 169.254.0.1 ถึง 169.254.255.255 โดยซับเน็ตมาสกคือ 
255.255.0.0 
   8.2 การกําหนดแบบ Static เปนวิธีการกําหนดไอพีแบบคงที่ตามความตองการของ
ผูใชงานระบบ ซึ่งจะตองกําหนดใหถูกตองและสอดคลองกับระบบเครือขายที่ใชงานอยู หากกําหนดผิดจะทําให
เขาสูระบบเครือขายหรือใชขอมูลในเครือขายไมได การกําหนดไอพีดวยตัวเองหรือแบบคงที่ เหมาะกับเครือขาย
ขนาดกลางและขนาดเล็ก   
  9) ทดสอบระบบโดยใชคําสั่ง Ping ตามดวยหมายเลข IP ของเครือ่งที่ตองการ เขาไปที่ PCO 
เลือก Desktop --> Command Prompt แลวพิมพคําสง ping 192.168.1.3  
 

 
ภาพที่ 8.18 รูปแบบคําสัง่ ping IP Address 

ที่มา (ผูเขียน) 
 
  10) จะเห็นไดวาเครื่องทีอ่ยูใน IP Address และ Subnet Mask เด่ียวกันสามารถ
ติดตอสื่อสารกันได 
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บทสรุป 
 ทีซีพีไอพี (Transmission Control Protocol/ Internetworking Protocol: TCP/IP) คือชุดของ
โปรโตคอล (Protocol Suite) จะแบงหนาที่ความรับผิดชอบออกเปนช้ันซอนกันที่เรียกวา โปรโตคอลสแต็ก 
(Protocol Stack)  
 โปรโตคอล IP (Internetwork Protocol) เปนกลไกการสงขอมูลที่ใชโปรโตคอล TCP/IP ในลักษณะ
คอนเน็กชันเลส โดยจะไมรับประกันการสงขอมูลวาจะไปถึงผูรับหรือไม ไมมีการตรวจสอบขอผิดพลาด และดวย
การปราศจากกลไกการรับประกันขอมูลที่สงไปถึงปลายทาง TCP/IP ไดมีการแบงโปรโตคอลสื่อสารออกเปนช้ัน 
โดยมีจํานวนสี่ช้ัน โดยเรียกวา TCP/IP Stack  
 MAC Address เปนหมายเลขประจําตัวบนการดเครือขายที่ทํางานอยูในช้ันสื่อสารดาตาลิงก ในขณะที่ 
IP Address เปนหมายเลขประจําตัวของเครื่องคอมพิวเตอร ที่ทํางานอยูในช้ันสื่อสารเน็ตเวิรกบนแบบจําลอง 
OSI 
 รูปแบบของคลาสมีใชงานอยู 5 คลาสดวยกันคือ A, B, C, D และ E  
A สามารถมีจํานวนเครือขาย 126 เครือขาย และมีจํานวนโฮสตเช่ือมตอไดมากถึง 16,777,214 โดยคลาส A มี
จํานวนเครือขายนอยแตโฮสตในการเช่ือมตอมีจํานวนมาก 
B สามารถมีจํานวนเครือขาย 16,382 เครือขาย และมีจํานวนโฮสตเช่ือมตอไดมากถึง 65,534 โดยคลาส A มี
จํานวนเครือขายปานกลาง และโฮสตในการเช่ือมตอมีปานกลาง 
C สามารถมีจํานวนเครือขาย 2,097,150 เครือขาย และมีจํานวนโฮสตเช่ือมตอไดเพียง 254 โดยคลาส C มี
จํานวนเครือขายมาก และโฮสตในการเช่ือมตอนอย 
 การคํานวณหาซับเน็ต จะใชประโยชนจากซับเน็ตมาสกและไอพีแอดเดรส ทั้งน้ีความยากงายในการ
คํานวนข้ึนอยูคาซับเน็ตมาสกวาเปนคาดีฟอลต หรือเปนคาที่กําหนดมาใหเอง 
 IPv4 ที่ใชงานอยูในปจจุบันเริ่มเกิดปญหาเน่ืองจากไดใชมานานทําใหในอนาคตจะเต็ม ดังน้ันจึงไดมีการ
วางแผนเพื่อนํา IPv6 มาใชงาน ทั้งน้ี IPv6 จะมีขนาดแอดเดรส 128 บิต ซึ่งมากกวา IPv4 ถึง 4 เทา ทําให
รองรับอัตราการใชงานที่เติบโตในอนาคตได 
 IPv6 มีการแบงออกเปน 2 สวน คือ Base Header และ Payload ทั้งน้ีในสวนของ Payload ยัง
ประกอบไปดวยสวนขยายของ Header  
  IPv6 จะรองรับแอดเดรสสามประเภทดวยกันคือ ยูนิคาสต, มัลติคาสต และเอนนีคาสต เพื่อชวยในการ
อางอิงแอดเดรสของ IPv6 ไดงายข้ึน จึงมีการแทนคาไอพีของ IPv6 ในรูปแบบของเลขฐานสิบหก โดยมีการแบง
ออกเปน 8 กลุม แตละกลุมมีขนาด 16 บิต และใชเครื่องหมาย ":" (Colon) ในการแบงสวนแตละกลุม 
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คําถามทบทวน 
 

1) มุมมองของ TCP/IP จะมองเครือขายที่เช่ือมโยงในลักษณะใด 
2) TCP/IP มีความสําคัญตอเครือขายอยางไร จงอธิบาย 
3) IPv6 ภายในประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวนดวยกันคืออะไร 
4) ใหนักศึกษาอธิบายการทํางานของโปรโตคอล TCP/IP 
5) TCP/IP ไดมีการแบงโปรโตคอลสื่อสารออกเปนกี่ช้ันอะไรบาง  
6) ในการอางอิงถึงตําแหนงจริงๆ ของโฮสต จะใชหมายเลขใดในการอางอิง 
7) เหตุใดตองเพิ่ม Address space ใน IPv6 เปน 128 บิต เพราะอะไร 
8) IPv4 ประกอบดวยสวนตาง ๆ อะไรบาง จงอธิบาย 
9) ใหนักศึกษาระบุชวง Private IP ของ Class A, B และ C 
10) จงอธิบายการทํางานของ Dynamic routing มาพอสังเขป 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 9 

เนื้อหาประจาํบท  
9.1) อุปกรณฮารดแวรของเครือขายไรสาย 
9.2) ซอฟตแวรเครือขายไรสาย 
9.3) วิธีเช่ือมตอเครือขายไรสาย 
9.4) มาตรฐานเครือขายไรสาย 
9.5) ขอบเขตรัศม ีความเร็วของเครือขายไรสาย 
9.6) ระบบความปลอดภัยบนเครอืขายไรสาย 
 

วัตถุประสงค เชิงพฤติกรรม  
1) ผูเรียนสามารถอธิบายรายละเอียดพื้นฐานในการใชงานฮารดแวร และซอฟตแวร ของเครือขายไร

สายได 
2) ผูเรียนสามารถอธิบายวิธีการเช่ือมตอเครือขายไรสายไดอยางถูกตอง 
3) ผูเรียนสามารถบอกวิธีการจัดการความปลอดภัยในเครอืขายไรสายไดอยางถูกตอง 
4) ผูเรียนสามารถอธิบายองคประกอบของ Wi-Fi ที่มีตอเครือขายไรสายได 
5) ผูเรียนสามารถจําแนกมาตรฐานเครือขายไรสาย ไดอยางถูกตอง 
6) ผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชเพื่อการออกแบบเครอืขายไรสายได 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท  
1) บรรยายประกอบภาพเลื่อน (slide) 
2) ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
3) ทําแบบฝกหัดทบทวน 

 
 
 



 
ส่ือการเรียนการสอน  

1) เอกสารประกอบการสอน 
2) ภาพเลื่อน (slide) 
3) แบบฝกหัดทบทวน 

 
การวัดผลและการประเมินผล  

1) ประเมินจากการซักถามในช้ันเรียน 
2) ประเมินจากการทําแบบฝกหัดทบทวนทายบทเรียน 
3) ประเมินจากความรวมมอืและความรับผิดชอบตอการเรียน 

 



 

   

บทท่ี 9 
เครือขายไรสาย 

  

ในปจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว มีการใชงานระบบเครือขายอยางกวางขวางทั้งทางดาน
ธุรกิจและการใชงานสวนบุคคล มีเทคโนโลยีทางดานการสื่อสารเกิดข้ึนมามากมายแทบจะกลาวไดวาระบบ
เครือขายมีอยูเกือบจะในทุกสถานที่ทั้งในองคกร บริษัท สถานที่สาธารณะ ไมเวนแมแตภายในบานเรือนที่อยู
อาศัยก็ยังมีระบบเครือขายสวนบุคคลไวใชงานเปนจํานวนมาก เครือขายไรสายจัดเปนเทคโนโลยีที่ไดรับความ
สนใจมากในขณะน้ี เน่ืองจากสามารถสื่อสารไดโดยไมตองใชสายเคเบิลเพื่อการเช่ือมตอ แตอยางไรก็ตาม 
เทคโนโลยีเครือขายไรสาย มิใชมีวัตถุประสงคเพื่อนํามาใชทดแทนเครือขายแบบมีสาย ทั้งน้ีเครือขายแบบใชสาย
คงยังมีขอเดนบางประการที่เหนือกวาเครือขายแบบไรสาย ในขณะที่เครือขายไรสายน้ันก็มีขอเดนคือ การได
สรางทางเลือกที่สะดวกตอการเช่ือมตอเครือขายของผูใช โดยไมตองใชสาย และไมจําเปนตองจํากัดพื้นที่บนโตะ
ทํางานเทาน้ัน แตสามารถนําไปใชงานตามบริเวณที่อยูภายในขอบเขตของคลื่น โดย IEEE ไดนิยามขอกําหนด
เพื่อนํามาใชกับเครือขายไรสาย (Wireless LAN : WLAN) ซึ่งมาตรฐานดังกลาวเรียกวา IEEE 802.11 ที่
ครอบคลุมช้ันสื่อสารฟสิคัลและดาตาลิงกบนแบบจําลอง OSI 

 
9.1 อุปกรณฮารดแวรของเครือขายไรสาย 
 
 ฮารดแวรของเครือขายไรสายมีหนาที่เดียวกันกับฮารดแวรที่ใชงานบนเครือขายแลนแบบมีสาย เชน 
การดเครือขายแบบไรสายก็มีหนาที่ในการสงเฟรมขอมูลผานสื่อกลาง จะมีสิ่งที่แตกตางกันเพียงประการเดียวคือ 
เครือขายแลนแบบมีสายจะใชสายเคเบิลเปนสื่อกลางการสงสัญญาณไฟฟาหรือแสง ในขณะที่เครือขายไรสายจะ
ใชคลื่นวิทยุเปนสื่อกลางสงผานขอมูล สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรเดสกทอปทั่วไป สามารถเช่ือมตอเครือขาย   
ไรสายดวยการดเครือขายไรสาย ซึ่งมีลักษณะเปนการดใชสําหรับเสียบเขากับสล็อตบนเมนบอรดภายใน      
เคสคอมพิวเตอร เราสามารถใชการดเครือขายแบบไรสายที่อยูในรูปแบบของ USB NIC ที่สามารถเสียบเขากับ
พอรต USB ไดทันที ซึ่งนับไดวาชวยเพิ่มความสะดวกและเคลื่อนยายไดงาย รวมถึงยังมีการดเครือขายไรสาย
ชนิดพีซีการดที่นํามาใชกับโนตบุคคอมพิวเตอร อยางไรก็ตาม สําหรับโนตบุครุนใหมในปจจุบัน มักจะผนวก
การดเครือขายไรสายใหเรียบรอยแลว 
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ภาพที่ 9.1 การบรรจุการดลงในสล็อตบนเมนบอรด และการดเครือขายแบบไรสาย 

ที่มา (ผูเขียน) 
 

 
ภาพที่ 9.2 การดเครือขายชนิด USB  

ที่มา (ผูเขียน) 
 

 
ภาพที่ 9.3 การดเครือขายชนิด PC-Card ที่นํามาใชกับเครือ่งโนตบุค 

ที่มา (ผูเขียน) 
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 นอกจากการดเครือขายไรสายแลว ยังมีอุปกรณแอกเซสพอยต (Access Point : AP) ซึ่งเปนอุปกรณที่
นํามาใชเปนจุดรับสงสัญญาณ สําหรับแอกเซสพอยตชนิดพื้นฐานที่สุด จะทํางานคลายกับฮับหรือรีพีตเตอร ที่
ทํางานอยูในช้ันสื่อสารฟสิคัลบนแบบจําลอง OSI แตอยางไรก็ตาม ในปจจุบันแอกเซสพอยตไดมีการรวม
อุปกรณหลายอยางเขาดวยกัน ซึ่งอาจเปน สวิตช บริดจ หรือเราเตอรชนิดไรสาย ซึ่งตางก็ทํางานอยูบนช้ัน
สื่อสารที่แตกตางกัน 

 
ภาพที่ 9.4 อุปกรณแอกเซสพอยต 

ที่มา (ผูเขียน) 
 

9.2 ซอฟตแวรเครือขายไรสาย 
 
 การดเครือขายไรสายจําเปนตองใชงานรวมกันกับซอฟตแวรเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได โดยจะมี
ซอฟตแวรสําคัญๆ อยู 2 ชนิดดวยกันคือ ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการ (OS) และไดรเวอรของอุปกรณ ปจจุบัน
การติดต้ังไดรเวอรใหอุปกรณทั่วไป ไมเปนสิ่งที่ยากแตอยางใด เน่ืองจากอุปกรณสวนใหญลวนสนับสนุนการ
ทํางานแบบ Plug and Play อีกทั้งระบบปฏิบัติการต้ังแต Windows XP ข้ึนไปจะมีอินเตอรเฟซที่ชวยสราง
ความสะดวกในการติดต้ังไดรเวอรตางๆ ไดเปนอยางดี แตเพื่อใหเกิดความมั่นใจย่ิงข้ึน ผูติดต้ังควรศึกษาจาก
แผนซีดีไดรเวอรที่ติดมากับการดเครือขายไรสาย ซึ่งปกติแผนซีดีดังกลาว ภายในจะบรรจุโปรแกรมไดรเวอรของ
อุปกรณน้ันๆ รวมถึงไฟลที่เปนคูมือการติดต้ัง ซึ่งสามารถสั่งพิมพเพื่อนํามาใชประกอบการติดต้ังได และหลังจาก
ที่ติดต้ังไดรเวอรการดเครือขายไรสายเปนที่เรียบรอยแลว ในบางครั้งอาจมีความจําเปนตองมีการคอนฟกคา
ตางๆ ใหถูกตองดวย 
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ภาพที่ 9.5 ภาพแสดงการเช่ือมตอเขากับเครือขายไรสาย 

ที่มา (ผูเขียน) 
 

9.3 วิธีเชื่อมตอเครอืขายไรสาย  
 
 การเช่ือมตอเครือขายไรสาย สามารถเช่ือมตอไดสองวิธีดวยกันคือ 
 9.3.1 Ad-Hoc Mode การเช่ือมตอดวยวิธีน้ี ในบางครั้งอาจเรียกวาการเช่ือมตอแบบ Peer-to-Peer 
วิธีน้ีแตละโหนดบนเครือขายจะเช่ือมตอกันโดยตรง ซึ่งเปนภาพแสดงการเช่ือมตอเครือขายไรสายแบบ Ad-Hoc 
ที่จัดเปนวิธีการเช่ือมตอแบบพื้นฐาน ประหยัด โดยมีเพียงการดเครือขายไรสาย และคอมพิวเตอรเพียงสอง
เครื่องก็สามารถเช่ือมตอเขาดวยกันได 
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ภาพที่ 9.6 การเช่ือมตอแลนไรสายดวยวิธี Adhoc 

ที่มา (ผูเขียน) 
 

 9.3.2 Infrastructure Mode การเช่ือมตอดวยวิธี infrastructure WLAN นอกจากตองมีการด
เครือขายไรสายแลว ยังจําเปนตองใชอุปกรณแอกเซสพอยตเปนจุดรับสงสัญญาณ ทั้งน้ีบนเครือขายสามารถมี
แอกเซสพอยตมากกวา 1 เครื่อง ที่ติดต้ังไวตามจุดตางๆ รวมถึงยังสามารถเช่ือมตอแอกเซสพอยตเขากับ
เครือขายแบบมีสายเพื่อใชงานรวมกันได สําหรับองคกรที่มีแผนงานในการติดต้ังเครือขายแบบไรสาย เพื่อ
นําไปใชงานรวมกับพีซีจํานวนมาก หรือมีความตองการควบคุมระบบเครือขายไดจากศูนยกลางผานเครือขายไร
สาย รวมถึงมีระบบการจัดการความปลอดภัยที่ดีพอ การติดต้ัง WLAN ดวยวิธี Infrastructure Mode จัดเปน
วิธีที่เหมาะสมที่สุด แตการเช่ือมตอดวยวิธีน้ีจะมีตนทุนที่สูงกวาแบบ Ad-Hoc 

 

 
ภาพที่ 9.7 การเช่ือมตอดวยวิธี infrastructure WLAN 

ที่มา (ผูเขียน) 
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9.4 มาตรฐานเครือขายไรสาย  
 
 ในทํานองเดียวกันกับเทคโนโลยีเครือขายอื่นๆ เทคโนโลยีเครือขายแลนไรสายก็จะตองมีมาตรฐานที่
ชัดเจนเพื่อรองรับ และมาตรฐาน IEEE 802.11 ถือเปนมาตรฐานของเครือขายที่กระจายสเปกตรัม (Spread-
Spectrum) ดวยคลื่นวิทยุในการสื่อสารที่หลายยานความถ่ี โดยรากฐานของเทคโนโลยี 802.11 จะใชคลื่นวิทยุ
ในการแพรสัญญาณบนยานความถ่ี 2.5 GHz ยกเวนเพียงแตมาตรฐาน 802.11a เทาน้ัน ที่ใชยานความถ่ีที่ 
5GHz 
 เทคโนโลยีตามมาตรฐาน 802.11 น้ัน สามารถบรอดคาสตเพื่อกระจายสเปกตรัมอยู 2 วิธีดวยกันคือ 
วิธี DSSS (Direct-Sequence Spread-Spectrum) และวิธี FHSS (Frequency-Hopping Spread-
Spectrum) โดยวิธี DSSS น้ันจะสงขอมูลออกไปบนความถ่ีที่แตกตางกันในเวลาเดียวกัน (มอดูเลตทางขนาด) 
ในขณะที่วิธี FHSS จะสงขอมูลบนความถ่ีเดียวในเวลาหน่ึง ซึ่งแตละวิธีตางก็มีขอดีและขอเสียที่แตกตางกัน โดย
อุปกรณที่สงขอมูลทั้ง 2 วิธี นํามาใชรวมกันไมได อยางไรก็ตาม DSSS น้ันจะใชแบนดวิดธมากกวาแบบ FHSS 
(DSSS ใชแบนดวิดธที่ 22MHz สวน FHSS ใชเพียง 1 MHZ) จึงทําให DSSS มีอัตราการับสงขอมูลบนทรูพุตที่
ดีกวา แต DSSS ก็ถูกแทรกแซงจากสัญญาณรบกวนไดงายกวาแบบ FHSS เชนกัน ปจจุบันเครือขายไรสายชนิด 
HoomeRF ซึ่งถือเปนเทคโนโลยี ที่ยังคงใชวิธี FHSS ในขณะที่เครือขายไรสายตามมาตรฐานของ IEEE 802.11 
ทั้งหมดจะใชวิธี DSSS 
 
 สําหรับ WLAN ตามมาตรฐาน 802.11 ไดขยายออกมาเปนกลุมยอยตามมาตรฐานตางๆ ซึ่งเปนไปตาม
ตารางที่ 9.1 มาตรฐาน 802.11 
ตารางที่ 9.1 มาตรฐาน WLAN 802.11 

IEEE Standard RF Band Speed 
802.11 Infrared (IR) or 2.4 GHz 1 Mbps or 2 Mbps 
802.11a 5 GHz 54 Mbps 
802.11b 2.4 GHz 11 Mbps 
802.11g 2.4 GHz 54 Mbps 
802.11n 5 GHz 100 Mbps 
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 9.4.1 มาตรฐาน 802.11 เปนมาตรฐานด้ังเดิมที่ในปจจุบันคอนขางหายากแลว อุปกรณเครือขายไร
สายที่ใชงานบนมาตรฐาน 802.11 น้ันจะมีความเร็วสูงสุดเพียง 2Mbps และจํากัดระยะทางประมาณ 150 ฟุต 
อยางไรก็ตาม 802.11 ก็ไดใชยานความถ่ี 2.4GHz ที่มาตรฐานปจจุบันก็ยังคงใชยานความถ่ีน้ีอยู รวมถึงระบบ
ความปลอดภัยที่ใชก็จะมีทั้งการเขารหัสลับดวยวิธี WEP และ WPA 
 9.4.2 มาตรฐาน 802.11b มาตรฐานน้ีเปนตัวเพื่อใชงานเมื่อราวป ค.ศ. 1999 โดยจัดเปนมาตรฐานที่
ไดรับความนิยมสูง และยอมรับในทั่วโลก ดังน้ันจึงมีการใชงานอยางแพรหลาย มาตรฐาน 802.11b ถูกรับรอง
โดย Wi-Fi โดยมีความเร็วในการรับสงขอมูล 11 Mbps ที่ยานความถ่ี 204 GHz ขอดีของมาตรฐานน้ีคือ คลื่น
ความถ่ีดังกลาว จะมีอุปกรณหลายชนิดดวยกันที่ใชงานอยู โดยเฉพาะโทรศัพทไรสาย รวมถึงระยะทางในการรับ
ขอมูลครอบคลุมคอนขางไกล ทําใหไมสิ้นเปลืองอุปกรณแอกเซสพอยตที่ใชเปนจุดรับสงสัญญาณ 
 9.4.3 มาตรฐาน 802.11a เปดตัวเพื่อใชงานเมื่อราวป ค.ศ.2001 เปนมาตรฐานที่ใชยานความถ่ี 5 GHz 
ขอดีของมาตรฐานน้ีก็คือ มีความเร็วสูงถึง 54 Mbps สวนขอเสียก็คือ ปญหาเรื่องขอกฎหมายคลื่นความถ่ีสูงใน
ระดับ 5 GHz ซึ่งในบางประเทศอนุญาตใหใชเฉพาะคลื่นความถ่ีตํ่าเทาน้ัน เชน ประเทศไทยไมอนุญาตใหนําเขา
และนํามาใชงานเน่ืองจากไดมีการจัดสรรคลื่นความถ่ียานน้ีเพื่อใชกับกิจการอื่นกอนแลว อยางไรก็ตาม 
เครือขายไรสายตามมาตรฐาน 802.11a น้ันจะไมสามารถนํามาใชงานรวมกันกับเครือขายไรสายตามมาตรฐาน 
802.11b และ 802.11g ได 
 9.4.4 มาตรฐาน 802.11g เปดตัวเพื่อใชงานเมื่อราวป ค.ศ. 2003 เปนเทคโนโลยีที่ไดปรับปรุงความเร็ว
ใหมีการสงขอมูลสูงถึง 54 Mbps และเปนเทคโนโลยีที่สามารถนํามาใชงานรวมกันกับมาตรฐาน 802.11b ได 
เน่ืองจากใชคลื่นความถ่ีที่ 2.4 GHzเหมือนกัน ดังน้ันจึงเปนมาตรฐานที่กําลังเปนที่นิยมในปจจุบัน 
 9.4.5 มาตรฐาน 802.11n สําหรับมาตรฐาน 802.11n น้ันไดพัฒนาความเร็วดวยการเพิ่มทรูพุตของ
มาตรฐาน 802.11 ใหมีความเร็วสูงข้ึนถึง 100Mbps ถึงแมวามาตรฐานน้ียังไมสมบูรณในเวลาน้ี แตการรับสง
ขอมูลจะอยูในยานความถ่ี 5 GHz ดังน้ันจึงมีความเขากันไดกับมาตรฐาน 802.11a 
 
9.5 ขอบเขตรัศมี ความเร็วของเครือขายไรสาย  
 
 ขอบเขตรัศมีของอาณาบริเวณที่คลื่นสัญญาณไรสายสามารถครอบคลุมไปถึงน้ัน ยากตอการกําหนดให
ชัดเจนลงไปได ตัวอยางเชน เครือขายไรสายจะครอบคลุมอาณาบริเวณประมาณ 150 ฟุต หรือ 300 ฟุต เปน
ตน แตความจริงแลว รัศมีที่สัญญาณไรสายสามารถครอบคลุมไปถึงน้ัน มีปจจัยที่เขามาเกี่ยวของมากมาย เชน 
บริเวณไรสิ่งกีดขวาง ก็รัศมีของสัญญาณครอบคลุมไดระยะไกล แตหากบริเวณน้ันมีตึกอาคาร ซึ่งเปนคอนกรีต 



เครือขายไรสาย     

 

 

198

ก็จะสงผลใหสัญญาณลดทอนลงไป ทําใหสัญญาณครอบคลุมระยะทางไมไกลนักอยางไรก็ตาม เราก็สามารถใช
อุปกรณอยางบริดจ (Bridging Access Point) ที่นํามาใชสําหรับเช่ือมโยงเครือขายสองเครือขายข้ึนไปเขา
ดวยกัน เพื่อยืดระยะทางใหสามารถมีขอบเขตรัศมีที่ไกลย่ิงข้ึนได ซึ่งเปนไปดังภาพที่ 9.8 และยูทิลิต้ีซอฟตแวรที่
นํามาใชทดสอบกําลังสงของคลื่นสัญญาณภายในบริเวณน้ันๆ วามีกําลังสงแรงดีหรือไมซึ่งแนวทางดังกลาวก็มัก
นิยมนํามาใชเพื่อตรวจสอบกําลังสงของคลื่นสัญญาณตามบริเวณตางๆ 
 

 
ภาพที่ 9.8 การหาคลื่นสัญญาณดวยโปรแกรม Wireless Net View 

ที่มา (ผูเขียน) 
 

 9.5.1 Wi-Fi ในชวงแรกของการใชเครือขายไรสาย ยังพบปญหามาเกี่ยวกับผลิตภัณฑและอุปกรณที่มา
จากแหลงผลิตมากมายและหลากหลายวา เมื่อลูกคาไดซื้อผลิตภัณฑไปใชงาน จะรับประกันไดอยางไรวาจะ
สามารถสื่อสารรวมกันได ดังน้ันจึงเปนที่มาของการรวมกลุมผูผลิตเพื่อต้ังเปนองคกรในนาม “พันธมิตร Wi-Fi 
(Wi-Fi Alliance)” ที่ประกอบไปดวยบริษัทที่เขารวมเปนสมาชิกกวา 175 แหง และเปนองคกรที่ไมแสวงหาผล
กําไร ที่มุงความสนใจในสามเรื่องหลักๆ ดวยกันคือ 1) เทคโนโลยีมาตรฐาน 802.11 2) การพัฒนา WLAN และ 
3) การนําไปใชงาน 
 องคกร IEEE เปนผูที่สรางมาตรฐานข้ึนมา แตก็ไมไดมีหนาที่ทดสอบผลิตภัณฑ พันธมิตร Wi-Fi จึง
อาสาเขามาทดสอบการใชงานผลิตภัณฑที่ออกแบบภายใตมาตรฐาน IEEE 802.11 นอกจากจะสนับสนุน
เทคโนโลยีเครือขายไรสายตามมาตรฐาน 802.11 แลว ยังมีการผลักดันใหใชงานทั่วโลก ไมวาจะเปนกลุมผูใช
ตามบานพักอาศัย หรือองคกรธุรกิจ โดยผลิตภัณฑเครือขายที่ไดรับการทดสอบและรับรองโดย Wi-Fi Alliance 
จะไดรับตราสัญลักษณหรือโลโก Wi-Fi เพื่อรับประกันวาอุปกรณเหลาน้ีสามารถนํามาใชงานรวมกันได และ
สรางความมั่นใจใหกับลูกคาที่ซื้อผลิตภัณฑดังกลาวไปใชงาน 
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ภาพที่ 9.9 ตราสญัลกัษณหรือโลโก Wi-Fi 

ที่มา (http://www.techforanyone.com) 
 

 ในยุคแรกๆ ของการใชอุปกรณเครือขายไรสายตามมาตรฐาน 802.11 ที่ไมไดถูกรับรองโดย Wi-Fi 
สงผลใหผลิตภัณฑที่มาจากผูผลิตแตกตางกัน อาจไมสามารถใชงานรวมกันได และแตเดิมน้ัน Wi-Fi มุงความ
สนใจอยูบนเทคโนโลยีที่อางอิงถึงผลิตภัณฑตามมาตรฐาน 802.11b เปนสําคัญ แตปจจุบันไดขยายเพิ่มเติมดวย
การครอบคลุมผลิตภัณฑตามมาตรฐานของ 802.11 ทั้งหมด นอกจากน้ีแลว Wi-Fi ยังมีสวนรวมในการพัฒนา
แอปพลิเคช่ันเพื่อใชงานบนเครือขายไรสาย เชน การเขารหัสลับ WPA ซึ่งไดกลาวไวแลวในขางตน รวมถึง 
WISPr (Wireless Internet Service Provider Roming) ซึ่งอานออกเสียงวา “Whisper” ดวยการสงเสริม
ใหบริษัท ISP เปดบริการอินเทอรเน็ตไรสายไปยังจุดสนใจตามพื้นที่ตางๆ เชน การติดต้ัง Wi-Fi ฮอตสปอตตาม
จุดสําคัญตางๆ หรือแหลงธุรกิจ เปนตน 
 9.5.2 ฮอตสปอต (Hot Spots) เปนคําทั่วไปที่ใชกับสถานที่ในบริเวณเฉพาะ ที่เปดบริการเครือขายไร
สายเพื่อบริการแกลูกคา ตามจุดที่แอกเซสพอยตสามารถสงสัญญาณเพื่อการเช่ือมตอไรสายได โดยปกติมักนํา
ฮอตสปอตไปใชงานตามจุดพื้นที่สาธารณะ ไมวาจะเปนแหลงธุรกิจ หางสรรพสินคา และโดยทั่วไปการใชงานจะ
ถูกจํากัดบริเวณเพื่อเตรียมไวสําหรับบริการลูกคาภายในรานโดยเฉพาะ ตัวอยางเชน ฮอตสปอตภายในราน
กาแฟ เปนการเปดบริการใหใชฟรีโดยไมเสียคาใชจาย 
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ภาพที่ 9.10 แสดงการใชงานฮอตสปอต 

ที่มา (http://www.viralnovelty.net/wi-fi-harmful-health/) 
 

 9.5.3 ความเร็วบนเครือขาย WLAN ข้ึนอยูกับปจจัยบางประการ ซึ่งเกี่ยวของกับมาตรฐานเครือขายที่
นํามาใชงานบนเครือขายไรสายดวย เชน มาตรฐาน 802.11b จะมีความเร็วที่ 11 Mbps ในขณะที่ 802.11g จะ
มีความเร็วที่ 54 Mbps เปนตน นอกจากน้ีปจจัยดานระยะทางก็สงผลตอความเร็ว กลาวคือหากระยะทางของ
โหนดที่ติดตอกับอุปกรณแอกเซสพอยตน้ันอยูหางเกินรัศมีของสัญญาณ ดังน้ันบริเวณนอกขอบเขตรัศมีดังกลาว 
อาจติดตอสื่อสายไดอยู แตความเร็วจะลดลงซึ่งอาจเหลือเพียง 1 Mbps เทาน้ัน หรืออาจติดตอไมไดเลยกรณี
ขอบเขตที่ไกลออกไป สําหรับปจจัยสุดทายที่จะกลาวถึงก็คือ การถูกแทรกแซงดวยสัญญาณรบกวน เชน บริเวณ
ใกลเคียงมีเสารับสงวิทยุที่ทําใหมีคลื่นวิทยุแทรกแซงเขามา รวมถึงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชงานตามบานทั่วไป 
เชน เครื่องทําความเย็น มอเตอรไฟฟา และเครื่องปรับอากาศ เปนตน 
 
9.6 ระบบความปลอดภัยบนเครือขายไรสาย  
 
 ปญหาใหญของเครือขายไรสายที่พบไดคือ เรื่องของระบบความปลอดภัย อันเน่ืองมาจากสัญญาณ    
ไรสายที่แพรไปตามอากาศ จึงทําใหการตรวจจับวามีใครเขาใชงานน้ันเปนไปไดยาก ซึ่งแตกตางจากเครือขาย
แบบมีสาย อีกทั้งสัญญาณขอมูลที่สงไปยังมีการดักจับสัญญาณไดงาย ซึ่งถือเปนชองโหวที่เปดโอกาสใหผูไมหวัง
ดีสามารถเขามาแฮกระบบได อยางไรก็ตาม ก็มีหลายแนวทางดวยกันในการจัดการกับระบบความปลอดภัย   
ซึ่งประกอบดวย 



เครือขายไรสาย     

 

 

201

 9.6.1 ช่ือเครือขาย (Service Set Idetification : SSID) มีขนาด 32 บิต ที่จะถูกนําไปบรรจุลงใน   
เฮดเดอรของแตละแพ็กเก็ตที่ถูกโปรเซสโดยแอกเซสพอยต เครื่องลูกขายที่ตองการเช่ือมตอจะตองกําหนดช่ือ 
SSID ใหตรงกันจึงสามารถเขาถึงเครือขายไรสายได ซึ่งปกติช่ือเครือขายหรือ SSID จะถูกกําหนดเปนคาปกติ 
(Default) ที่ติดต้ังไวมาจากโรงงาน ตัวอยางเชน คาดีฟอลต SSID ของบริษัท Linksys จะใชช่ือวา “Linksys” 
หรือของบริษัท Netgear ก็จะใชช่ือวา “Wireless” เปนตน ดังน้ันเพื่อมิใหคาน้ีเปนคาที่คาดเดางาย จึงสมควร
ต้ังช่ือใหม รวมถึงควรเปลี่ยนช่ือล็อกอินและรหัสผานใหมทั้งหมด และหากเปนไปได ใหปดการทํางานของ
การบรอดคาสตช่ือ SSID สิ่งเหลาน้ีถือเปนการจัดการระบบความปลอดภัยอยางงายที่สามารถพึงทําได เพื่อ
ปองกันแฮกเกอรที่อาจใชช่ือ SSID และคาดีฟอลตตางๆ จากอุปกรณของผลิตภัณฑน้ันๆ เพื่อลักลอบเขามายัง
เครือขายได 

 

 
ภาพที่ 9.11 แสดงการต้ังช่ือใหมใน SSID 

ที่มา (ผูเขียน) 
 

9.6.2 การกลั่นกรองหมายเลขแมคแอดเดรส (MAC Address Filtering) โดยทั่วไปแลว อุปกรณ    
แอกเซสพอยตลวนสนับสนุนการกลั่นกรองหมายเลขแมคแอดเดรส วิธีการน้ีตองการจํากัดบุคคลที่เขาถึง
เครือขาย โดยหมายเลขแมคแอดเดรสที่บันทึกเขาไปคือแอดเดรสที่ไดรับการอนุญาตใหเขาถึงเครือขายได 
อยางไรก็ตาม การใชหมายเลขแมคแอดเดรสในการกลั่นกรองบุคคลที่สามารถเขาถึงเครือขายน้ัน เปนงาน
คอนขางเสียเวลา อีกทั้งหากเครื่องมีการเปลี่ยนการดเครือขาย ก็จําเปนตองมีการบันทึกเขาไปใหม รวมถึงกรณี
การรีเซตอุปกรณแอกเซสพอยต น้ันหมายถึงหมายเลขแมคแอดเดรสที่เคยบันทึกไป ก็จะถูกลบทิ้งไปทั้งหมด
ดวย อยางไรก็ตาม ถึงแมวิธีการกลั่นกรองหมายเลขแมคแอดเดรสสามารถเพิ่งระดับความปลอดภัยย่ิงข้ึนก็ตาม 
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แตทั้งสองวิธีขางตนก็ยังถือวาเปนความปลอดภัยระดับตํ่า เน่ืองจากแฮกเกอรยังสามารถลักลอบเพื่อคนหา  
แมคแอดเดรสที่ไดรับสิทธ์ิในการเขาถึงเครือขาย และปลอมตัวลอบเขามายังเครือขายไดในที่สุด 

 

 
ภาพที่ 9.12 แสดงการบันทึกแมคแอดเดรสเพื่อเขาใชระบบ 

ที่มา (http://www.verizon.com/support/residential/87201.htm) 
 

9.6.3 การเขารหัสลับ (Encryption) สําหรับการจัดการกับระบบความปลอดภัยในข้ันตอไปก็คือ การ
เขารหัสแพ็กเก็ตขอมูล การเขารหัสลับจะนําแพ็กเก็ตขอมูลมาผานการเขารหัสดวยคียกอนที่สงผานไปยัง
เครือขายไรสาย สําหรับฝงรับก็จะมีคียที่ใชถอดรหัสลับเพื่อจะไดนําแพ็กเก็ตขอมูลไปใชงานตอไป การเขารหัส
ลับใหกับขอมูลกอนที่สงผานไปยังเครือขายไรสายน้ัน จัดเปนวิธีที่มีระดับความปลอดภัยสูงกวาสองวิธีขางตน 
เน่ืองจากหากแฮกเกอรไมทราบคียที่นํามาใชเพื่อการเขารหัส ขอมูลที่ถูกลักลอบไปก็จะนําไปใชการไมได 
สําหรับการเขารหัสลับจะมีอยู 2 วิธีดวยกันคือ 

 9.6.3.1 Wire Equivalency Privacy (WEP) มาตรฐานการเขารหัสลับตามวิธี WEP น้ัน จะ
ใชอัลกอริทึมในการเขารหัสลับขนาด 64 บิต แตในปจจุบันไดขยายเพิ่มเปน 128 บิต สําหรับเครือขายไรสายที่
คาดวาเปนเครือขายที่เสี่ยงตอการคุกคาม ควรเลือกการเขารหัสลับขนาด 128 บิต ซึ่งจะถอดรหัสไดยากกวา 
อยางไรก็ตาม การเขารหัสลับตามวิธี WEP น้ัน ถูกนํามาใชงานบนอุปกรณตามมาตรฐาน 802.11 ในยุคแรกๆ 
แตวิธีของ WEP ก็ไมสามารถเขารหัสลับใหกับแพ็กเก็ตขอมูลไดอยางสมบรูณ ทั้งน้ีเน่ืองจาก WEP น้ันทํางานอยู
เพียง 2 ช้ันสื่อสารแรกบนแบบจําลอง OSI เทาน้ัน ซึ่งประกอบดวยช้ันสื่อสารฟสิคัลและดาตาลิงกรวมถึงเปน
วิธีการเขารหัสลับแบบสเตติก (Static Encryption) และใชคียรหัสลับเดียวกันน้ีกับทุกๆ โหนดบนเครือขาย 
ดังน้ันหากกุญแจที่นํามาใชเปนคียรหัสลับไดถูกเปดเผยใหกับผูไมหวังดีแลว ก็สามารถถอดรหัสขอความเพื่อ
นําไปใชงานไดทันที 
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ภาพที่ 9.13 แสดงการกําหนดการเขารหสัดวยวิธีตาง ๆ 

ที่มา (ผูเขียน) 
 

 9.6.3.2 Wi-Fi Protected Access (WPA) เน่ืองจากการเขารหัสลับตามวิธี WEP น้ันมีชอง
โหวและยังคงไมปลอดภัย ดังน้ันทางพันธมิตร Wi-Fi จึงไดรวมกันพัฒนาวิธีการเขารหัสลับ WPA ข้ึนมา ซึ่งใน
เวลาตอมา WPA ก็ไดรับการยอมรับและถูกนํามาเปนมาตรฐานของ IEEE ดวยการเขารหัสลับตามวิธี WPA จะ
เปนวิธีแบบไดนามิก (Dynamic Encryption) ซึ่งกุญแจหรือคียรหัสลับจะออกใหตอคน ตอเซสช่ัน (per-user 
and per-session) ทําใหถอดรหัสไดยากข้ึน อยางไรก็ตาม การเขารหัสลับตามวิธี WPA น้ันไดต้ังใจพัฒนาข้ึน
มาเพื่อใชงานช่ัวคราวเทาน้ัน ซึ่งความเปนไปไดของระบบความปลอดภัยที่ดี คงตองรอการพัฒนาตอไปบน
มาตรฐาน IEEE 802.11i ในอนาคตอันใกลน้ี 
 
บทสรุป 
 IEEE ไดนิยามขอกําหนดเพื่อนํามาใชกับเครือขายไรสายหรือ WLAN ซึ่งมาตรฐานดังกลาวเรียกวา 
IEEE802.11 ที่ครอบคลุมช้ันสื่อสารฟสิคัลและดาตาลิงคบนแบบจําลอง OSI การดเครือขายแบบไรสายมีหนาที่
สงเฟรมขอมูลผานสื่อกลาง ซึ่งการดเครือขายไรสายนอกจากจะเปนรูปแบบของแผงการดที่เสียบลงในสล็อต
ภายในเคสคอมพิวเตอรแลว ยังมีแบบ USB NIC และ PC-Card สําหรับโนตบุคคอมพิวเตอรในปจจุบัน สวน
ใหญไดผนวกฟงกช่ันการใชงานเครือขายแลนไรสายมาใหพรอม แอกเซสพอยต เปนอุปกรณที่นํามาใชเปนจุด
รับสงสัญญาณ ปจจุบันแอกเซสพอยตไดมีการรวมอุปกรณหลายอยางเขาดวยกัน เชน รีพีตเตอร สวิตซ บริดจ 
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หรือเราเตอรชนิดไรสาย เมื่อติดต้ังการดเครือขายไรสายแลว จะตองติดต้ังไดรเวอรดวย ทั้งน้ีระบบปฏิบัติการ 
Windows XP ข้ึนไปสามารถอํานวยความสะดวกในการติดต้ังอุปกรณไดงายข้ึน การเช่ือมตอเครือขายไรสาย
ดวยวิธี Ad-Hoc เปนวิธีการเช่ือมตอโดยตรงของแตละโหนด จัดเปนวิธีการเช่ือมตอแบบพื้นฐาน ประหยัด 
เหมาะกับเครือขายขนาดเล็ก ที่มุงเนนสื่อสารเพื่อแชรทรัพยากรรวมกัน การเช่ือมตอเครือขายไรสายแบบ    
Ad-Hoc สามารถเรียกอีกช่ืออหน่ึงวาการเช่ือมตอแบบ Peer-to-Peer 
 การเช่ือมตอเครือขายไรสายดวยวิธี Infrastructure นอกจากตองมีการดเครือขายยังไรสายแลว ยัง
จําเปนตองใชอุปกรณแอกเซสพอยตเปนจุดรับสงสัญญาณดวย นอกจากน้ีบนเครือขายยังสามารถมี           
แอกเซสพอยตมากกวาหน่ึงเครื่องที่ติดต้ังไวตามจุดตางๆ รวมถึงการเช่ือมตอแอกเซสพอยตเขากับเครอืขายแบบ
มีสาย สําหรับองคกรที่มีแผนงานในการติดต้ังเครือขายไรสายเพื่อใชงานรวมกับพีซีจํานวนมาก ตองการควบคุม
ระบบเครือขายไดจากศูนยกลาง และตองการจัดการระบบความปลอดภัยที่ดีพอ การติดต้ัง WLAN ดวยวิธี
Infrastructure จัดเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุด แนวทางในการจัดการระบบความปลอดภัยบนเครือขายไรสาย 
ประกอบดวย 1. ช่ือเครือขาย (SSID) 2. การกลั่นกรองหมายเลขแมคแอดเดรส และ 3. การเขารหัสลับ 

ความเร็วบนเครือขาย WLAN ข้ึนอยูกับมาตรฐานเครือขายที่นํามาใชงาน รวมถึงระยะทางของอุปกรณ
ที่สื่อสารระหวางกัน ซึ่งหากอุปกรณที่สื่อสารกันอยูหางเกินรัศมีขอบเขตของสัญญาณ จะสงผลตอความเร็วที่
ลดลง นอกจากน้ีก็มีสัญญาณรบกวน เชน เสารับสงคลื่นวิทยุที่อยูบริเวณใกลเคียง รวมถึงอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ที่ใชภายในบาน เชน เครื่องทําความเย็น มอเตอรไฟฟา และเครื่องปรับอากาศ เปนตน เราสามารถเช่ือมโยง
เครือขายไรสายใหครอบคลุมระยะไกลข้ึน หรือเช่ือมโยงหลายๆ เครือขายเขาดวยกันดวยอุปกรณบริดจ 
(Bridging Access Point) ในชวงแรกของการใช WLAN ยังพบปญหามากมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑและอุปกรณ
ที่มาจากแหลงผลิตมากมายและหลากหลายวา เน่ืองจากอุปกรณที่มาจากแหลงผลิตที่แตกตางกัน อาจใชงาน
รวมกันไมได องคกรในนาม พันธมิตร Wi-Fi ประกอบดวยบริษัทที่เขารวมเปนสมาชิกกวา 175 แหง และเปน
องคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร ที่มุงความสนใจในสามเรื่องหลักๆ ดวยกันคือ 1. เทคโนโลยีมาตรฐาน 802.11       
2. การพัฒนา WLAN และ 3. การนําไปใชงาน ฮอตสปอต เปนคําทั่วไปที่ใชกับสถานีที่ใชในบริเวณเฉพาะ ที่เปด
บริการเครือขายไรสายเพื่อบริการแกลูกคา ตามจุดที่แอกเซสพอยตสามารถสงคลื่นสัญญาณเพื่อการเช่ือมตอไร
สายไดมาตรฐานเครือขาย WLANประกอบดวย 802.11, 802.11a, 802.11b, 802.11g, และ 802.11n 
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คําถามทบทวน 
 

1) ใหนักศึกษาอธิบายวา เครือขายแลนไรสาย มีขอแตกตางจากเครือขายแลนแบบมีสายอยางไร 
2) ใหนักศึกษาวิเคราะหถึงความเปนไปไดในอนาคตเครือขายไรสาย จะสามารถนํามาใชทดแทน

เครือขายแบบมีสายทั้งหมด ไดจริงหรือไม 
3) จุดเดนของการเช่ือมตอเครือขายแลนไรสายแบบ Infrastructure คืออะไร 
4) จุดเดนของการเช่ือมตอเครือขายแลนไรสายแบบ Ad-Hoc คืออะไร 
5) จงอธิบายการจัดการกับระบบความปลอดภัยบนเครือขายไรสายแบบ SSID 
6) จงอธิบายระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือขายไรสาย ดวยการกลั่นกรองหมายเลขแมค

แอดเดรส 
7) ใหนักศึกษาอธิบายถึงความเร็วของเครือขายไรสายวาข้ึนอยูกับปจจัยใดบาง 
8) เครือขายไรสายที่ครอบคลุมตามบริเวณตางๆ จะถูกลดทอนลงดวยปจจัยใดบาง 
9) Wi-Fi คืออะไร มีบทบาทสําคัญตอเครือขายไรสายอยางไร 
10) จงอธิบายถึงความแตกตางของการสงคลื่นตามวิธี DSSS และ FHSS 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 10 

เนื้อหาประจาํบท  
10.1) มาตรการความปลอดภัยข้ันพื้นฐาน 
10.2) การรักษาความปลอดภัยเครือขาย 
10.3) องคประกอบของความปลอดภัยของขอมลู 
10.4) ภัยคุกคาม 
10.5) เครื่องมือสําหรบัการรักษาความปลอดภัย 
 

วัตถุประสงค เชิงพฤติกรรม  
1) ผูเรียนสามารถนํามาตรความปอดภัยข้ันพื้นฐานที่เหมาะสมมาประยุกตใชงานจริงได 
2) ผูเรียนสามารถอธิบายรายละเอียดการโจมตีระบบดวยวิธีตางๆ ไดอยางถูกตอง 
3) ผูเรียนสามารถอธิบายหลักการทํางานของไฟรวอลล และบอกชนิดของไฟรวอลลได 
4) ผูเรียนสามารถอธิบายองคประกอบของความปลอดภัยของขอมูล 
5) ผูเรียนสามารถจําแนกภัยคุกคามในรูปแบบตางๆ ได 
6) ผูเรียนสามารถนําเครื่องมอืสําหรบัการรักษาความปลอดภัยมาประยุกตใชงานจริงได 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท  
1) บรรยายประกอบภาพเลื่อน (slide) 
2) ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 
3) ทําแบบฝกหัดทบทวน 

 
ส่ือการเรียนการสอน  

1) เอกสารประกอบการสอน 
2) ภาพเลื่อน (slide) 
3) แบบฝกหัดทบทวน 



 
 
การวัดผลและการประเมินผล  

1) ประเมินจากการซักถามในช้ันเรียน 
2) ประเมินจากการทําแบบฝกหัดทบทวนทายบทเรียน 
3) ประเมินจากความรวมมอืและความรับผิดชอบตอการเรียน 

 



 

   

บทท่ี 10 
การรักษาความปลอดภัยในเครือขาย 

  
ในยุคปจจุบันเทคโนโลยีเครือขายไดกาวล้ําไปมาก ระบบเครือขายที่ออกแบบมาเพื่อใหใชงานภายใน

องคกรอยางเครือขายทองถ่ินใชวาจะถูกการจํากัดการใชงานเฉพาะภายในเครือขายเทาน้ัน  แตกลับขยายได
ดวยการเช่ือมตอเขากับเครือขายอินเทอรเน็ต ทําใหนอกจากการสื่อสารภายในเครือขายไดแลว  กรณีที่ตองการ
สื่อสารระยะไกล ไมวาจะเปนการสงอีเมล การสั่งสินคา หรือการดําเนินธุรกรรมผานเครือขายอินเทอรเน็ต      
ก็สามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วผานระบบเครือขาย สิ่งหน่ึงที่มีคามากที่สุดขององคกรคือ ขอมูล (Data) 
หรือ สารสนเทศ (Information) ดังน้ัน การปกปองรักษาขอมูล หรือสารสนเทศ จึงเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปน
ในยุคแหงขอมูลขาวสาร ซึ่งในยุคน้ีผูที่ครอบครองสารสนเทศมากกวายอมเปนผูไดเปรียบเสมอ ดังน้ัน ถาขอมูล
หรือสารสนเทศถูกจารกรรม และถาขอมูลที่มีอยูถูกทําใหเขาถึงไมได ยอยมีผลกระทบตอเจาของแนนอน ขอมูล
ที่ถูกจัดเก็บไวในระบบสารสนเทศน้ันมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีจากหลายแหลง เชน ผูใชงานที่รูเทาไมถึงการณ 
การโจมตีจากทั้งภายใน และภายนอก การแพรกระจายของไวรัส เวิรม โทรจันฮอรส เปนตน 
 
10.1 มาตรการความปลอดภัยขั้นพ้ืนฐาน 
 

ระบบคอมพิวเตอรทุกระบบ จําเปนตองมีมาตรการความปลอดภัยข้ันพื้นฐาน ยกตัวอยางงายๆ เชน 
คอมพิวเตอรที่ผูคนสวนใหญใชงาน โดยสวนมากเราจะตองมีโปรแกรมปองกันไวรัส เพื่อเปนการปองกัน ไมให
ไวรัสเขาสูระบบและแพรระบาดบนเครือขายที่เราใชงาน นอกจากน้ี อาจจําเปนตองล็อกเครื่องคอมพิวเตอร 
เพื่อมิใหผูอื่นเขามาเปดใชงานโดยไมไดรับอนุญาต เชน การสรางล็อกอินกอนเขาใชงานเครื่อง การเขารหัส
ขอมูล เพื่อเปนการปองกันการลักลอบนําเอาขอมูลไปใชงาน สิ่งเหลาน้ีจัดเปนการปองกันเพื่อความปลอดภัย ซึง่
อาจมีไดหลายวิธีใหเลือกใชงานตามความเหมาะสม มาตรการดานความปลอดภัยข้ันพืน้ฐานที่พึงมี สามารถแบง
ออกไดเปนเจ็ดประเภทดวยกันดังน้ี 

10.1.1 ความปลอดภัยบนสภาพแวดลอมภายนอก (External Security) 
สภาพแวดลอมภายนอกเปนลักษณะทางกายภาพที่เรามองเห็นดวยตา ดังน้ันความปลอดภัย 

ชนิดน้ีจึงเกี่ยวของกับสภาพแวดลอม และภาพรวมของอุปกรณเปนสําคัญ ซึ่งมีเทคนิคหลายวิธีที่สามารถ
นํามาใชเพื่อปองกันความปลอดภัยตามมาตรการดังกลาว ประกอบดวย 
  ศูนยคอมพิวเตอรจะตองปดประตูและใสกลอนเสมอเพื่อปองกันบุคคลภายนอก หรือขโมยที่
ลักลอบเขาไปขโมยอุปกรณ 
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  การจัดวางสายเคเบิลตางๆ จะตองมิดชิด เรียบรอย ไมระเกะระกะ เน่ืองจากอาจทําใหผูคน
เดินผานสะดุดหกลมได ทําใหเกิดการบาดเจ็บ หรือสายเคเบิลขาดได 
  การยึดอุปกรณใหอยูกับที่ไมวาจะเปนคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ หรืออุปกรณอื่นๆ ใหติดกับ
โตะสํานักงาน เพื่อมิใหมีการเคลื่อนยาย และปองกันผูไมหวังดีสามารถขโมยออกไปจากศูนยคอมพิวเตอรได 
เชน หองแลบในสถานบันการศึกษาที่มีคอมพิวเตอรหลายประเภทรวมถึงอุปกรณตางๆ มากมาย เพื่อใหบริการ
แกนักศึกษา โดยเฉพาะคอมพิวเตอรโนตบุค และอุปกรณไรสายตางๆ ซึ่งอุปกรณเหลาน้ีมักมีขนาดเล็ก และมี
ขนาดบาง สามารถนําใสในกระเปา ถุง หรือยามได ดังน้ันควรมีการยึดอปุกรณเหลาน้ันกับโตะ ซึ่งอาจใชวิธีการ
ยึดดวยสกรู หรือการใชเชือกเหล็กคลองกับโตะ และล็อกดวยกลอนอีกช้ันหน่ึง เพื่อมิใหใครสามารถเคลื่อนยาย
อุปกรณ  หรือลักขโมยไปได 
  เครื่องปรับอากาศภายในศูนยคอมพิวเตอร ควรปรับใหมีอุณหภูมิเย็นในระดับพอเหมาะ 
เพราะความรอนเปนปจจัยหน่ึง ที่สงผลตออุปกรณอิเล็กทรอนิกสใหมีอายุการใชงานสั้นลงได ดังน้ันหากภายใน
หองมีหนาตาง หรือกระจกที่รับแสงแดดมากเกินความจําเปน จําเปนอยางย่ิงที่จะมีผามานบังแดด ซึ่งจัดเปนวิธี
หน่ึงที่กระทําไดโดยไมยาก 
  การมีระบบปองกันทางไฟฟา เพราะกระแสไฟฟาที่ ไมคงที่  ยอมส งผลตออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสโดยตรง ดังน้ันจึงควรมีอุปกรณอยาง เครื่องกรองสัญญาณไฟฟาที่ชวยรับกระแสไฟฟาที่จายไปให
มีแรงดันคงที่ และอยูในระดับที่เหมาะสม ยังสามารถปองกันไฟตก ไฟกระชาก ซึ่งสิ่งเหลาน้ีหากไมมีมาตรการ
ปองกัน อุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ อาจเสียหายไดทันทีภายในพริบตา นอกจากน้ีอุปกรณสํารองไฟฟาอยาง 
UPS ก็จัดเปนสิ่งที่จําเปนเชนกัน 
  การปองกันภัยธรรมชาติ ไมวาจะเปนแผนดินไหว อุทกภัย หรืออัคคีภัย เราสามารถปองกันได
ดวยการออกแบบเครือขาย โดยติดต้ังเครื่องเซิรฟเวอรใหมีระบบสําเนาขอมูลสมบูรณ (Redundant 
Network) และเครื่องสําเนาระบบน้ีอาจติดต้ังไว ณ สถานที่อีกแหงหน่ึงที่ปลอดภัย โดยแนวทางดังกลาวก็
จัดเปนแนวทางที่นิยม 

10.1.2 ความปลอดภัยดานการปฏิบัติงาน (Operational Security) ความปลอดภัยดาน 
การปฏิบัติงานบนเครือขายคอมพิวเตอร เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการสรางขอจํากัดใหบุคคลใดบุคคลหน่ึง ในการ
เขาถึงระบบ ตัวอยางเชน ในมหาลัยราชภัฎอุดรธานีที่มีพนักงานจํานวนมาก จําเปนตองมีการกําหนดระดับการ
ใชงานของผูใชแตละฝาย เชน เจาหนาที่ปฏิบัติงานในหนาที่เกี่ยวกับการบันทึกขอมูลของฝายทะเบียน ก็ไมควร
ใหผูใชเหลาน้ีสามารถเขาถึงขอมูลเงินเดือนของฝายบัญชีได ในทํานองเดียวกัน เจาหนาที่ทํางานดานการ
เงินเดือน จะสามารถเขาถึงฐานขอมูลเงินเดือนได แตจะไมสามารถเขาไปเปลี่ยนแปลงขอมูลเงินเดือนได ซึ่งผูที่มี
สิทธ์ิในการเขาถึงดังกลาว ควรเปนหัวหนาฝายการเงิน หรือผูจัดการฝายบัญชีเทาน้ัน เปนตน ในขณะที่หัวหนา
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ฝายการเงิน หรือผูจัดการฝายบัญชี หากตองการเขาถึงขอมูลฝายอื่นๆ ก็อาจมีขอจํากัดในดานการเขาถึงขอมูล
เพียงระดับหน่ึงเทาน้ัน เชน สามารถวิวดูขอมูลไดเทาน้ัน ดังน้ันผูบริหารฐานขอมูล หรือผูบริหารเครือขาย 
จะตองปฏิบัติตามนโยบายดานความปลอดภัย ดวยการกําหนดลําดับในการเขาถึงขอมูลของบุคคลตางๆ ภายใน
องคกรตามนโยบายที่ผูบริหารระดับสูงกําหนดไว 
 

 
ภาพที่ 10.1 การกําหนดสทิธ์ิในการเขาใชงาน 

ที่มา (https://support.novell.com/techcenter/articles/nc1998_06a.html) 
 

10.1.3 การตรวจตราเฝาระวัง (Surveillance) ผูบริการเครือขายจําเปนตองมีมาตรการ หรือ 
กระบวนการตรวจตราเฝาระวัง เพื่อไมใหระบบคอมพิวเตอรถูกทําลาย หรือถูกลักขโมย ดังน้ันศูนยคอมพิวเตอร
บางศูนย จึงมีการติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปดตามจุดสําคัญตางๆ ซึ่งทําใหตรวจตราเฝาระวังจากจอโทรทัศน 
ตามบริเวณที่กลองไดติดต้ังอยูวามีใครเขาใชงานบาง และสามารถสังเกตพฤติกรรม รวมถึงเหตุการณความ
เคลื่อนไหวของบุคคลตางๆ ภายในบริเวณน้ันได ซึ่งเทคนิควิธีน้ีสามารถใชงานไดดี ทั้งน้ีหากบุคคลภายนอกที่
ตองการลักลอบขโมยขอมูล จะตองคิดหนัก เพราะจะดําเนินการไดยากข้ึน เน่ืองจากมีกลองคอยจับพฤติกรรม 
หรือเหตุการณอยูตลอดเวลา แตวิธีน้ีจะใชงานไดไมดีในกรณีดานการละเมิดสิทธ์ิสวนบุคคลได ซึ่งข้ึนอยูกับความ
เหมาะสม และกฎหมายของแตละประเทศดวย นอกจากการตรวจตรา เฝาระวังดวยการใชกลองโทรทัศนวงจร
ปดแลว ยังมีวิธีอื่นๆ อีก ยกตัวอยางเชน การสงสัญญาณไปยังโทรศัพทมือถือ เพื่อรายงานเหตุการณฉุกเฉินไปยัง
เจาหนาที่ไดทันที กรณีที่หองคอมพิวเตอรที่ไดล็อกไวถูกเปด เปนตน 
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ภาพที่ 10.2 กลองวงปด 

ที่มา (ผูเขียน) 
 
10.1.4 การใชรหัสผาน และระบบแสดงตัวตน (Passwords and ID Systems) ในปจจุบันน้ี 

กลาวไดวาแทบทุกระบบงาน โดยเฉพาะระบบสารสนเทศที่พัฒนาบนระบบเครือขายลวน มีรหัสผานกอนเขาสู
ระบบทั้งสิ้น การใชรหัสผาน เปนมาตรการหน่ึงของความปลอดภัยข้ันพื้นฐานที่นิยมใชกันมานาน แตอยางไรก็
ตาม รหัสผานที่เปนความลับของบุคคลหน่ึง อาจจะไมใชเปนความลับอีกตอไป ถารหัสผานดังกลาวถูกลวงรูโดย
บุคคลอื่น และอาจถูกนําไปใชในทางมิชอบได ดังน้ันสําหรับบางหนวยงานที่ตองการความปลอดภัยในระดับที่
สูงข้ึน จึงไดมีการมีการใชระบบแสดงตัวตน ดวยการใชหลักการของคุณสมบัติทางกายภาพของแตละบุคคลที่มี
ความแตกตางกัน และไมสามารถมีซ้ํา หรือลอกเลียนกันได เราเรียกวิธีน้ีวา ไบโอเมตริก (Biometric) เชน 
เครื่องอานลายน้ิวมือ และเครื่องเลนสมานตา เปนตน 
 

 
ภาพที่ 10.3 การเขารหสัผาน Passwords and ID Systems 

ที่มา (ผูเขียน) 
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10.1.5 การตรวจสอบ (Auditing) การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร เปนแนวทางหน่ึง ที่ใช 
งานอยางไดผล ในกรณีปองกันผู ไมหวังดีที่พยายามเขามาในระบบ โดยระบบตรวจสอบสวนใหญมักใช
ซอฟตแวรเพื่อบันทึกขอมูล และตรวจสอบเฝาระวังทุกๆ ทรานแซกช่ันที่เขามายังระบบ ซึ่งแตละทรานแซกช่ัน
จะมีการบันทึกขอมูลตางๆ ไวเปนหลักฐาน  และจัดเก็บไวในรูปแบบของไฟล หรือที่เรียกกันวา Log File โดย
รายละเอียดที่บันทึกไวจะประกอบดวย วันที่ เวลา และเจาของทรานแซกช่ัน หรือบุคคลที่เขามาใชงาน สิ่ง
เหลาน้ี ทําใหผูดูแลระบบสามารถตรวจสอบยอนหลังไดวา ณ วันหน่ึงๆ มีทรานแซกช่ันจากที่ไหนบางล็อกอิน
เขามาในระบบ และเขามาเมื่อไร เวลาใด ทําใหผูดูแลระบบเครือขายสามารถสังเกตพฤติกรรมจากเจาของ 
ทรานแซกช่ันเหลาน้ันได 
 

 
ภาพที่ 10.4 การแสดง Log File 

ที่มา (http://geekswithblogs.net/robz/archive/2008/05/09/ 
baretail---log-file-monitoring-tool.aspx) 

 
10.1.6 สิทธการเขาถึง (Access Rights) ระบบคอมพิวเตอร และเครือขายคอมพิวเตอรใน 

สมัยใหม อนุญาตใหผูใชมากกวาหน่ึงคน  สามารถเขาถึงเพื่อใชงานทรัพยากรที่มีอยูในระบบไดหลากหลาย เชน 
ไฟล เครื่องพิมพ และอุปกรณตอพวงอื่นๆ ได และหลายครั้ง แตจําเปนตองมีการจํากัดสิทธ์ิการใชงานทรัพยากร
บนเครือขาย เชนมีการกําหนดสิทธ์ิการใชงานของอุปกรณบางอยางใหกับผูใชบางกลุม หรือไฟลขอมูลน้ี ฝาย
ปฏิบัติการสามารถอานไดอยางเดียว  และดูรายเอียดไดบางอยางเทาน้ัน ไมสามารถเขาไปแกไขขอมูลในไฟลน้ัน
ได เปนตน สิ่งเหลาน้ีเรียกวา การกําหนดสิทธ์ิการใชงาน ซึ่งโดยปกติผูบริหารเครือขายจะเปนผูกําหนดอํานาจ
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สิทธ์ิในการใชงาน ใหกับผูใชหรือกลุมผูใชตามนโยบายของผูบริหารระดับสูง โดยการกําหนดสิทธ์ิการใชงานน้ัน 
จะพิจารณาปจจัยอยูสองปจจัยดวยกันคือ ใคร และ อยางไร โดยมีความหมายดังน้ี 
  ใคร (Who) หมายถึง การกําหนดสิทธ์ิในการเขาใชงานโปรแกรม หรือขอมูล ใหกับใครบาง 
เชน กําหนดใหกับผูใช หรือกลุมของผูใชแผนกใดบาง 

อยางไร (How) หมายถึง เมื่อใครผูน้ันไดสิทธ์ิการเขาถึงทรัพยากร หรือขอมูลแลว จะ 
กําหนดใหบุคคลผูน้ันสามารถเขาถึงเขาถึงทรัพยากร หรือขอมูลไดอยางไร เชน อานไดอยางเดียว เขียนบันทึกได 
แกไขได เพิ่มขอมูลได ลบขอมูลได หรือสามารถสั่งพิมพงานผานระบบเครือขายได เปนตน 
 

 
ภาพที่ 10.5 การกําหนดสทิธ์ิการเขาถึงระบบ 

ที่มา (http://www.prosofthrmi.com/ArticleInfo.aspx? 
ArticleTypeID=764&ArticleID=6216) 

 
10.1.7 การปองกันไวรัส (Guarding Against Viruses) ไวรัสคอมพิวเตอรเปนโปรแกรม 

ขนาดเล็ก ที่จะเขาไปแกไขเปลี่ยนแปลงการทํางาน หรือทําลายขอมูลในคอมพิวเตอร ซึ่งทําใหเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชงานอยูเกิดปญหาตางๆ ซึ่งปญหาที่เกิดจะรายแรงมากนอยเพียงไร ข้ึนอยูกับไวรัสคอมพิวเตอร
แตละชนิด ทั้งน้ีไวรัสบางชนิดกไ็มไดมุงทํารายขอมูลแตอยางใด เพียงแตจะสรางความยุงยาก และความรําคาญ
ใหกับผูใช ดวยการเขาไปแกไขโปรแกรมที่ใชงานใหทํางานผิดเพี้ยนไปจากเดิม ในขณะที่ไวรัสบางตัวมุงทําราย 
หรือขโมยขอมูลโดยเฉพาะ ซึ่งผลลัพธที่เกิดจากการกระทําของไวรัสประเภทน้ี อาจสงผลตอความเสียหายใน
ระบบคอมพิวเตอร และองคกรได อยางไรก็ตาม ปจจุบันไวรัสคอมพิวเตอรไดถูกพัฒนาใหมีความสามารถมาก
ข้ึน ซึ่งอาจแอบแฝงเขามาไดในหลายรูปแบบ ไมวาจะเปน มาโครไวรัสบูตเซกเตอร, ไวรัสหนอน, ไวรัสโทรจัน, 
หรือสปายแวร เปนตน 
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  ในปจจุบันมีไวรัสจํานวนมากมายและเกิดสายพันธใหมๆ แทบทุกวัน ดังน้ันคอมพิวเตอรแทบ
ทุกเครื่อง จึงจําเปนอยางย่ิงในการต้ังโปรแกรมปองกันไวรัส เพื่อใหโปรแกรมสามารถตรวจจับไวรัสจาก
ไฟลขอมูล และโปรแกรมตางๆ ที่สําคัญผูใชจําเปนตองอัปเดตผานอนิเทอรเน็ตอยูเสมอ เพื่อใหโปแกรมสามารถ
ตรวจจับ และทําลายไวรัสสายพันธใหมๆ ได 
 

 
ภาพที่ 10.6 โปรแกรมตรวจจับไวรสั 

ที่มา (ผูเขียน) 
 
10.2 การรักษาความปลอดภัยเครือขาย 
 
 10.2.1 การรักษาความปลอดภัยดานกายภาพ (Physical Security) ในอดีตทรัพยสินสวนใหญ เปน
วัตถุที่จับตองได ขอมูลที่สําคัญอยูในรูปแบบวัตถุเชนกัน ในอดีตขอมูลจะถูกบันทึกไวบนแผนหิน แผนหนัง หรือ
กระดาษ และบุคคลสําคัญในอดีตสวนใหญจะไมนิยมบันทึกขอมูลที่สําคัญมากๆ ลงบนสื่อแบบถาวร เชน แผน
หนัง หรือกระดาษ และจะไมสนทนาเกี่ยวกับขอมูลเหลาน้ีกับบุคคลอื่นนอกเหนือจากบุคคลที่ตนเองไวใจได
เทาน้ัน ดวยเหตุน้ีเองทําใหเปนที่มาของคําพูดที่วา “ความรูคืออํานาจ (Knowledge is power)” ซึ่ง
หมายความวา ผูที่มีความรู คือ ผูที่มีอํานาจน่ันเอง และน่ีอาจเปนรูปแบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดใน
ตอนน้ันก็ได ซุนวู นักปรัชญาชาวจีนผูย่ิงใหญ ไดกลาวไววา “ความลับที่รูโดยคนมากกวาหน่ึงคน น้ันไมถือวา
เปนความลับอีกตอไป” การที่จะปกปองทรัพยสินที่เปนวัตถุในอดีตน้ันจําเปนตองใชการปกปองทางดาน
กายภาพ เชน กําแพงประสาท หรือยาม เปนตน 
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 10.2.2 การรักษาความปลอดภัยดานการสื่อสาร (Communication Security) การรักษาความ
ปลอดภัยเฉพาะทางดานกายภาพดานเดียว มีขอบกพรอง หรือจุดออนน้ันคือ ถาขอมูลถูกขโมยระหวางการ
รับสง ศัตรูก็สามารถเปดอานและเขาใจขอมูลน้ันได ในทันที จนกระทั่งเมื่อคราวยุคของ จูเลียส ซีซาส 
ขอบกพรองน้ีไดถูกคนพบ โดยในสมัยน้ันไดมีการคิดคนวิธีที่ใชสําหรับ “ซอน” ขอมูล หรือการเขารหัสขอมูล 
(Encryption) ซึ่งขอมูลจะถูกเขารหัส แนวคิดน้ีไดถูกพัฒนามาใชในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 เยอรมันใช
เครื่องมือที่เรียกวา “เอ็นนิกมา (Enigma)” สําหรับเขารหัสขอมูลที่รับสงระหวางหนวยทหาร ในขณะน้ัน
เยอรมัน เช่ือวาไมมีใครสามารถถอดรหัสลับน้ีได ถามีการใชงานอยางถูกตอง อยางไรก็ตาม เปนขอผิดพลาดที่
เกิดจากผูใชงานเครื่องน้ีเอง เปนผลทําใหฝายพันธมิตรสามารถอานขอมูลได 
 

 
ภาพที่ 10.7 เครื่องเขารหัสขอมูลแบบเอ็นนิกมา 

ที่มา (http://motls.blogspot.com/2013_09_01_archive.html) 
 
 10.2.3 การรักษาความปลอดภัยการแผรังสี (Emissions Security) ในชวงทศวรรษ 1950 ไดมีการ
คนพบวา ขอมูลที่รับสงน้ันสามารถอานไดโดยการอานสัญญาณไฟฟาที่สงผานสายโทรศัพท อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสทุกประเภท จะมีการแผรังสีออกมาซึ่งรวมถึงเครื่องพิมพโทรสาร และเครื่องสําหรับเขาและ
ถอดรหัสขอมูลดวย ปญหาน้ีเปนเหตุใหสหรัฐฯ ตองกําหนดมาตรฐานที่ช่ือ เท็มเปสต (TEMPEST) ซึ่งเปน
มาตรฐานที่ควบคุมการแผรังสีของอุปกรณคอมพิวเตอร และใชกับระบบที่สําคัญๆ จุดมุงหมายก็เพื่อลดการแผ
รังสีที่อาจใชสําหรับการกูคืนขอมูลได 
 10.2.4 การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร (Computer Security) เมื่อมีการนําคอมพิวเตอรเขา
มาใชงานแทนเครื่องสงโทรสาร ขอมูลสวนใหญอยูในรูปแบบดิจิตอล และไดมีการพัฒนาคอมพิวเตอรเพื่อใหใช
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งานงาย และสะดวกมากข้ึนเรื่อยๆ ทําใหผูใชเครื่องคอมพิวเตอรสามารถที่จะเขาถึงขอมูลทั้งหมดที่จัดเก็บใน
เครื่องน้ันดวยเชนกัน ตอมาในชวงทศวรรษ 1970 เดวิด เบลล และลีโอนารด ลา พาดูลา ไดพัฒนาแมแบบ
สําหรับการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร แมแบบน้ีพัฒนาจากแนวคิดในการจัดระดับความปลอดภัย
ของขอมูลของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งแบงออกไดเปน 4 ช้ันคือ ไมลับ, ลับ, ลับมาก และลับที่สุด (Unclassified, 
Confidential, Secret, Top Secret) และระดับสิทธ์ิของผูที่เขาถึงขอมูลลับน้ี (Clearance) ซึ่งมี 4 ระดับ 
หลักการของระบบน้ีคือ ผูที่สามารถเขาถึงขอมูลในระดับใดระดับหน่ึงไดจะตองมีสิทธ์ิ (Clearance) เทากับ
หรือสูงกวาช้ันความลับของขอมูลน้ัน ดังน้ัน ผูที่มีสิทธ์ินอยกวาช้ันความลับของไฟลก็จะไมสามารถเขาถึงไฟลน้ัน
ได 
  แนวคิดน้ีไดถูกนําไปใชในกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ โดยไดช่ือวา มาตรฐาน 5200.28 หรือ 
TCSEC (Trusted Computing System Evaluation Criteria) หรือเปนที่รูจักกันทั่วไปวา ออเรนจบุค 
(Orange Book) ในมาตรฐานน้ีไดกําหนดระดับความปลอดภัยของคอมพิวเตอรออกเปนระดับตางๆ ดังน้ี 

D : Minimal Protection or Unrated 
C1 : Discretionary Security Protection 
C2 : Controlled Access Protection 
B1 : Labeled Security Protection 
B2 : Structured Protection 
B3 : Security Domains 
A1 : Verified Design 

  หลังจากน้ันไดมีการกําหนดมาตรฐานใหมข้ึนมาแทนออเรนจบุค เพื่อแกขอบกพรองในเรื่อง
ของเวลาที่ใชในการตรวจทดสอบเพื่อออกใบรับรอง เชน German Green Book (1989), Canadian Criteria 
(1990), ITSEC : Information Technology Security Evaluation Criteria (1991) และ Federal Criteria 
(1992) ซึ่งแตละมาตรฐานที่กลาวมาน้ีก็เพื่อกําหนดกระบวนการในการออกใบรับรองวาระบบคอมพิวเตอรน้ันมี
ความปลอดภัยระดับไหน 
 10.2.5 การรักษาความปลอดภัยเครือขาย (Network Security) ปญหาหน่ึงที่เกี่ยวกับการตรวจ
ทดลองเพื่อออกใบรับรองมาตรฐาน ใหแกระบบคอมพิวเตอรคือ การขาดความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องเครือขาย เมื่อ
คอมพิวเตอรถูกเช่ือมตอกันเขาเปนเครือขาย ปญหาใหมก็เกิดข้ึน เชน การสื่อสารคอมพิวเตอรน้ันเปลี่ยนจาก 
WAN มาเปนแบบ LAN ซึ่งมีแบนดวิธที่สูงมาก ออเรนจบุคไมไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับเครือขายคอมพิวเตอร 
ดังน้ัน การเช่ือมตอคอมพิวเตอรเขากับเครือขายอาจทําใหใบรับรองเปนโมฆะ ทางออกสําหรับปญหาน้ีคือ    
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การใชมาตรฐาน TNI (Trusted Network Interpretation) ของ TCSEC หรือที่รูจักในช่ือ “เรดบุค 
(RedBook)” 
  
10.3 องคประกอบของความปลอดภัยของขอมูล 
 
 10.3.1 องคประกอบของความปลอดภัยของขอมูล มีสวนที่สําคัญสามประการ ไดแก 
  10.3.1.1 ความลับ (Confidentiality) การรักษาความลับของขอมูล หมายถึง การทําให
ขอมูลสามารถเขาถึง หรือเปดเผยไดเฉพาะผูที่ไดรับอนุญาตเทาน้ัน 

10.3.1.2 ความคงสภาพ (Integrity) การรักษาความถูกตองและสมบูรณของขอมูล หมายถึง  
การทําใหขอมูลมีความเช่ือถือได ซึ่งประกอบดวย 2 สวนคือ ขอมูลน้ันไมไดถูกแกไขหรือเปลี่ยนแปลงจากแหลง
เดิมที่มา สวนที่สองคือ ความนาเช่ือถือของแหลงที่มา 

10.3.1.3 ความพรอมใชงาน (Availability) การรักษาไวซึ่งความพรอมตอการใชงานหมายถึง 
การใหผูที่ไดรับอนุญาตสามารถเขาถึงขอมูลไดเมื่อตองการ 

นอกจากคุณสมบัติทั้งสามประการ ที่กลาวขางตนแลว ยังสามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัยของขอมูลอื่นๆ อีก ดังตอไปน้ี 

1) ความเปนสวนบุคคล (Privacy) ขอมูลที่องคกรรวบรวม จัดเก็บ และใชงานน้ัน ควรถูกใช
เพื่อจุดประสงคที่เจาของขอมูลระบุตอนที่เก็บรวบรวมเทาน้ัน แตถาใชเพื่อจุดประสงคอื่น แสดงวาเปน
การละเมิดสิทธ์ิสวนบุคคลของเจาของขอมูลน้ัน 

2) การระบุตัวตน (Identification) ระบบสารสนเทศน้ัน จะตองสามารถระบุตัวตนของผูใช
แตละคนที่ใชงานระบบได การระบุตัวตนเปนข้ันแรก ในการที่จะสามารถเขาถึงขอมูลที่มีช้ันความลับ 
และเปนพื้นฐานสําหรับข้ันตอนตอไปคือ การพิสูจนทราบตัวตน (Authentication) และการพิสูจน
สิทธ์ิ (Authorization) รูปแบบของการระบุตัวตนที่นิยมใชในระบบคอมพิวเตอรมากที่สุดก็โดยการใช 
ยูสเซอรเนม (Username) 

3) การพิสูจนทราบตัวตน (Authentication) ถาผูใชระบุยูสเซอรเนมแลว ตองสามารถระบุ
รหัสผานที่คูกับยูสเซอรน้ันได หรืออีกตัวอยางหน่ึงคือ การใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกสในการสรางการ
เช่ือมตอแบบ SSL (Secure Socket Layer) 
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4) การอนุญาตใชงาน (Authorization) หลังจากที่สามารถพิสูจนทราบตัวตนแลว ข้ันตอน
ตอไปคือ การตรวจสอบสิทธ์ิของผูใช หรือไคลเอนท น้ันวาไดมีการกําหนดสิทธ์ิใหใชงานระบบไดใน
ระดับไหน ซึ่งสิทธ์ิน้ัน ประกอบดวย การเขาถึง หรืออานการแกไข และการลบขอมูล หรือการจัดกลุม
ของผูใชในระบบ เชน กลุมผูใชในระดับผูดูแลระบบ (Administrators หรือ Root) น้ันมีสิทธ์ิสูงสุด 
หรือสามารถทําอะไรก็ไดในระบบ แตถาเปนผูใชทั่วไปก็จะมีสิทธ์ิที่ตํ่าลงมาแลวแตจะกําหนด 

5) การตรวจสอบได (Accountability) ความสามารถในการตรวจสอบการใชงานระบบได ก็
เปนอีกสวนที่สําคัญ เพราะเปนการรับรองวาทุกๆ กิจกรรม หรือเหตุการณที่เกิดข้ึนน้ัน สามารถ
ตรวจสอบได ยกตัวอยางเชน การเก็บล็อก (Logs) เกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ 
 

10.4 ภัยคุกคาม 
 
 ภัยคุกคาม (Threat) หมายถึง สิ่งที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย ตอคุณสมบัติของขอมูลดานใดดาน
หน่ึง หรือมากกวาหน่ึงดาน เปนการกระทําที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย เราเรียกวา การโจมตี (Attack) สวนผู
ที่ทําเชนน้ัน หรือผูที่เปนเหตุใหเหตุการณดังกลาวเกิดข้ึน เราเรียกวา ผูโจมตี (Attacker) หรือบางครั้งเรียกวา 
แฮคเกอร (Hacker) หรือ แคร็คเกอร (Cracker) 
 แฮคเกอร น้ันมีความหมายสองแบบ โดยสวนใหญเมื่อพูดถึงแฮคเกอรก็จะเขาใจวา หมายถึง บุคคลที่
พยายามจะเจาะเขาระบบโดยไมไดรับอนุญาต หรืออาจเรียกไดอีกช่ือหน่ึงคือ ผูโจมตีในอีกความหมายหน่ึง ซึ่ง
เปนความหมายด้ังเดิมของคําวา แฮคเกอร ซึ่งหมายถึงบุคคลผูใชความรูความชํานาญเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแต
ไมไดมีจุดมุงหมายเพื่อทําลายขอมูล  
 แคร็คเกอร คือบุคคลที่พยายามจะทําลายระบบ และมีแรงจูงใจที่จะทําเชนน้ัน แคร็คเกอรเหมือนกับ
แฮคเกอรตรงที่ตางก็มีความรู และความชํานาญสูงเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย และสามารถใช
ประโยชนจากชอง หรือจุดออนทีคนพบไดดี แตจะแตกตางจากแฮคเกอร คือ แฮคเกอรน้ันจะพยายามคนหา
ชองโหวหรือจุดออนของระบบเทาน้ัน ในขณะที่แคร็คเกอรน้ันจะใชประโยชนจากมันเพื่อทําลาย หรือปฏิเสธการ
ใหบริการกับผูใชงานที่ไดรับอนุญาต 

การรักษาความปลอดภัยของคุณสมบัติขอมูลทั้งสามดาน คือ ความลับ (Confidentiality) ความคง
สภาพ (Integrity) และ ความพรอมใชงาน (Availability) สามารถแบงภัยคุกคามที่อาจจะเกิดข้ึนกับขอมูลได 
สี่ประเภท คือ 
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  1) การเปดเผย (Disclosure) คือการเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต หรือขอมูลน้ันถูก
เปดเผยใหกับผูที่ไมไดรับอนุญาตเขาถึงขอมูล 

2) การหลอกลวง (Deception) คือการใหขอมูลที่เปนเท็จ 
3) การขัดขวาง (Disruption) คือการทําลายขอมูล หรือกันไมใหกระทําตอขอมูลอยาง 

ถูกตอง 
4) การควบคุมระบบ (Usurpation) คือการเขาควบคุมบางสวน หรือทั้งระบบโดยไมได 

รับอนุญาต 
ตัวอยางภัยคุกคามที่อาจเกิดข้ึนไดในระบบ 
- การสอดแนม หรือสนูฟปง (Snooping) หรือใชคําวา “สนิฟฟง (Sniffing)” หรือเรียกวา         

อีฟดรอปปง (Eavesdropping) ซึ่งหมายถึง การดักเพื่อแอบดูขอมูล ซึ่งจัดอยูในประเภทการ
เปดเผย การสอดแนมเปนการโจมตีแบบพาสซีฟ (Passive) คือเปนการกระทําที่ไมมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขขอมูล ยกตัวอยางเชน การดักอานขอมูลในระหวางที่สงผานเครือขาย การ
อานไฟลที่จัดเก็บอยูในระบบ 

- แพ็กเก็ตสนิฟเฟอร (Packet Sniffer) เปนรูปแบบหน่ึงของการโจมตีแบบสอดแนม ขอมูลที่
คอมพิวเตอรสงผานเครือขายน้ันจะถูกแบงยอยเปนชุดเล็กๆ ซึ่งเรียกวา แพ็กเก็ต (Packet) 

- การเปลี่ยนแปลงขอมูล (Modification) หมายถึง การแกไขขอมูลโดยที่ไมไดรับอนุญาต อาจเปน
การหลอกลวง (Deception) ถาฝายรับตองใชขอมูลที่ถูกเปลี่ยนแปลงแลว หรือขอมูลที่ไดรับเปน
ขอมูลที่ผิดแลวนําไปใชงาน การสนูฟปงเปนแบบพาสซีฟ แตการเปลี่ยนแปลงเปนแบบแอ็คทีฟ 
เชน การโจมตีแบบผานคนกลาง (Man-in-the-middle attack) ซึ่งผูบุกรุกอานขอมูลจากผูสง
แลวแกไขกอนที่จะสงตอไปใหผูรับ โดยคาดหวังวาผูรับ และผูสงไมรูวามีบุคคลที่สามเขามา
เกี่ยวของการรักษาความคงสภาพ (Integrity) 

- การปลอมตัว หรือสปูฟง (Spoofing) หมายถึง การทําใหอีกฝายหน่ึงเขาใจวาตัวเองเปนอีกบุคคล
หน่ึง การโจมตีประเภทน้ีจัดอยูในทั้งประเภทการหลอกลวง และการควบคุมระบบ การสปูฟงเปน
การหลอกใหคูสนทนา เช่ือวาตนกําลังสนทนากับฝายที่ตองการสนทนาจริง เชน สมมติวาผูใช
ตองการที่จะล็อกอินเขาสูระบบผานทางอินเทอรเน็ต แตเมื่อมีการหลอกใหล็อกอินเขาอีกระบบ
หน่ึงซึ่งผูใชคนน้ันเขาใจวาเปนระบบที่ตนเองตองการล็อกอินจริงๆ 

- ไอพีสปูฟง (IP Spoofing) หมายถึง การที่ผูบุกรุก อยูนอกเครือขายแลวแสรงวาเปนคอมพิวเตอร
ที่เช่ือถือได (Trusted) โดยอาจจะใชไอพีแอดเดรสเหมือนกับที่ใชในเครือขาย หรืออาจจะใชไอพี
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แอดเดรสขางนอกเครือขาย เช่ือวาเปนคอมพิวเตอรที่เช่ือถือได หรืออนุญาตใหเขาใชทรัพยากรใน
เครือขายได 

- การหนวงเวลา (Delay) หมายถึง การยับย้ังไมใหขอมูลสงถึงตามเวลาที่ควรจะเปน การสง
ขอความหรือขอมูลน้ันตองใชเวลาในการสง สมมติวาโดยปกติขอความน้ันจะสงถึงปลายทางภายใน
เวลา t แตถาผูบุกรุกสามารถหนวงเวลา ใหขอมูลสงถึงปลายทางมากกวาเวลา t แลว แสดงวาการ
โจมตีแบบหนวงเวลาเปนผลสําเร็จ 

- มัลแวร (Malware) หรือ มัลลิเซียสโคด (Malicious Code) เปนโปรแกรมประสงคราย ที่
ออกแบบเพื่อเจาะเขาทําลาย หรือสรางความเสียหาย ใหแกระบบคอมพิวเตอร เชน ไวรัส, เวิรม,
โทรจันฮอรส, ลอจิกบอมบ และแบ็คดอร 

- ไวรัส (Virus) หมายถึง โปรแกรมที่ทําลายระบบคอมพิวเตอร โดยจะแพรกระจายไปยังไฟลอื่นๆ ที่
อยูในเครื่องเดียวกัน ไวรัสสามารถทําลายเครื่องได ต้ังแตลบไฟลทั้งหมด ที่อยูในฮารดดิสกไปจนถึง
แคเปนโปรแกรมที่สรางความรําคาญใหกับผูใชในเครือขาย เชน แคเปดวินโดวสแลว เปดเปนปอป
อัพเพื่อแสดงขอความบางอยาง 

- เวิรม (Worm) หมายถึง โปรแกรมที่เปนอันตรายตอระบบคอมพิวเตอร โดยจะแพรกระจายตัวเอง
ไปยังคอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ ที่อยูในเครือขาย ไมตองอาศัยคนเพื่อเปดไฟลใดๆ เพราะเวิรมมีสวน
ของโปรแกรมที่สามารถรันตัวเองเพื่อสรางความเสียหายได 
 

วิธีการโจมตีระบบ (System Attacks Method) เปรียบเสมือนกับการคนหาชองทางของบุคคลที่ไม 
หวังดี เขามาโจมตีระบบภายในองคกร โดยวิธีที่ใชในการโจมตี มสีามวิธีหลัก ดังน้ี 
  1) การโจมตีเพื่อเจาะระบบ (Hacking  Attacks) เปนการมุงโจมตีตอเปาหมายที่วางไวอยาง
ชัดเจน เชน ตองการเจาะระบบเพื่อใหสามารถเขาสูระบบเครือขายภายใน เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลความลับ เมื่อ
สามารถเจาะเขาระบบไดแลว ผูเจาะระบบจะทําการคัดลอกขอมูล เปลี่ยนแปลงขอมูล หรือทําลายขอมูล   
รวมถึงการติดต้ังโปรแกรมที่ไมพึงประสงค เพื่อเขาไปทําลายขอมูลภายในใหเสียหายทั้งหมด การโจมตีดวยวิธี
ดังกลาว ถือวาเปนภัยคุกคามที่อันตรายมาก เน่ืองจากแฮกเกอรมีวัตถุประสงครายตอเปาหมายที่ชัดเจน สําหรับ
ตัวอยางการโจมตีเพื่อเจาะระบบน้ันมีหลายเหตุการณที่เกิดข้ึนจริงในแตละประเทศ ยกตัวอยางเชน ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีแฮกเกอรโจมตีระบบกระทรวงกลาโหม และองคกรนาซา เพื่ออานขอมูลลับ และขโมย
โปรแกรมไป หรือในประเทศไทยที่ถูกแฮกเกอรเจาะเว็บกระทรวงไอซีที และเขาเปลี่ยนแปลงขอมูลบนเว็บ  เปน
ตน 



การรักษาความปลอดภัยในเครือขาย     

 

 

222

  2) การโจมตีเพื่อปฏิเสธการใหบริการ (Denial of Service Attacks : DoS) เปนการโจมตี
ชนิดทั่วไปที่มักถูกกลาวขานกันบอยๆ โดย DoS จะเปนการโจมตีเพื่อใหคอมพิวเตอร หรือระบบเครือขายหยุด
การตอบสนองงานบริการใดๆ ตัวอยางเชน กรณีที่เซิรฟเวอรถูกโจมตีดวย DoS หมายความวา ระบบจะอยูใน
สภาวะที่ไมสามารถบริการทรัพยากรใดๆ ได เมื่อไคลเอนตไดพยายามติดตอกับเซิรฟเวอรก็จะถูกขัดขวาง และ
ถูกปฏิเสธการใหบริการอยางไรก็ตาม การโจมตีแบบ DoS น้ัน โดยสวนมากจะผสมผสานกับการโจมตีประเภท
อื่นๆ เขารวมเชน การสงเมลเบอมบ การแพรแพ็กเก็ตขาวสารจํานวนมหาศาลบนเครือขาย การแพรระบาดของ
หนอนไวรัสที่ชอนไชไปทั่วทุกเครือขาย ซึ่งสิ่งเหลาน้ี จะสงผลตอระบบจราจรบนเครือขายทําใหระบบเต็มไปดวย
ขยะ ทําใหเครือขายติดขัด สงผลตอการบริการของโฮสตที่อยูในระดับตํ่า จนกระทั่งโฮสตไมสามารถบริการใดๆ 
ใหแกผูใชไดอีกตอไป 
  3) การโจมตีแบบไมระบุเปาหมาย (Malware Attacks) คําวา Malware มาจากคําเต็มวา   
Malicious ซึ่งเปนที่ใชเรียกกลุมโปรแกรมจําพวกไวรัสคอมพิวเตอร, หนอนไวรัส (Worm), โทรจัน (Trojan),  
ปายแวร (Spyware) และแอดแวร (Adware) ที่สามารถแพรกระจายแบบอัตโนมัติไปทั่วเครือขาย โดยมัลแวร
มีจุดประสงครายดวยการแพรโจมตีแบบหวานไปทั่ว แบบไมเจาะจงเปาหมาย   

ตัวอยางเชน ผูประสงครายไดสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสที่แนบมาพรอมกับไวรัสคอมพิวเตอร 
และสงกระจายไปทั่วเมลบ็อกซ เมื่อพนักงานในองคกรหน่ึงไดรับเมลดังกลาว และมีการเปดเมลน้ีข้ึนมาอานดวย
ความต้ังใจหรือไมก็ตาม หากระบบเครือขายภายในมีระบบปองกันไมดีพอ ไวรัสที่มาพรอมกับเมลน้ีก็สามารถ
แพรเขามายังเครือขายภายในองคกรไดทันที สําหรับในดานความเสียหาย หากพิจารณาแลวการโจมตีดวยวิธีน้ี
ถือวาสรางความเสียหายตอระบบเครือขายมาก เน่ืองจากเปนการสงผลกระทบในวงกวาง อาจสงผลการจราจร
บนเครือขายติดขัด ไมสามารถดําเนินการสื่อสารตอไปอีกได จนกระทั่งระบบเครือขายลมเหลวในที่สุดจนกวาจะ
มีการจัดการกับหนอนไวรัสเหลาน้ันออกไปเสียกอน 

 
10.5 เครื่องมือสําหรับการรักษาความปลอดภัย 
 
 10.5.1 ไฟรวอลล (Firewall) เปนระบบควบคุมการเขาออกเครือขาย ซึ่งจะใชสําหรับปกปองเครือขาย
ภายในขององคกรจากการโจมตีจากภายนอก โดยปกติไฟรวอลลจะติดต้ังขวางกันระหวางสองเครือขายเหตุผล
หลักที่มีการใชไฟรวอลลก็เพื่อใหผูใช ที่อยูภายในสามารถใชบริการเครือขายภายในไดเต็มที่ และใชบริการ
เครือขายภายนอก เชน อินเทอรเน็ตไดดวย ดังน้ัน ไฟรวอลลจึงสามารถควบคุมการใชเครือขายได โดยอนุญาต
หรือไมอนุญาต ใหแพ็กเก็ตผานได ซึ่งแพ็กเก็ตที่อนุญาตใหผาน หรือไมน้ีก็จะข้ึนอยูกับนโยบายการรักษาความ
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ปลอดภัย (Security Policy) ไฟรวอลล ใชสําหรับปองกันผูบุกรุกบนอินเทอรเน็ต  ผูบุกรุกเปนบุคคลที่ไมมีสิทธ์ิ
ในการเขาถึงระบบเครือขายสวนบุคคล แตจะมุงบุกรุกเพื่อโจมตีหรือประสงครายตอระบบ ซึ่งมักเรียกวา     
แฮกเกอร อุปกรณไฟรวอลลอาจเปนเราเตอร , เกตเวย หรือคอมพิวเตอรที่ ติดต้ังซอฟตแวรไฟรวอลล          
เพื่อนํามาใชกับวัตถุประสงคดังกลาว โดยจะทําหนาที่ในการตรวจสอบ ติดตามแพ็กเก็ตที่เขาออกระบบเพื่อ
ปองกันการเขาถึงเครือขาย ไฟรวอลล ทําหนาที่เสมือนเปนกําแพงกั้นขวางอยู สําหรับหนาที่ของไฟรวอลล    
จะอนุญาตใหผูมีสิทธ์ิ  หรือมีบัตรผานเทาน้ันที่จะเขาถึงเครือขายทั้งสองฝง โดยจะมีการปองกันบุคคลภายนอก
ที่เราไมตองการใหเขาถึงระบบ รวมถึงการปองกันบุคคลภายในไมใหเขาไปยังบางเว็บไซตที่เราไดทําการบล็อค
เอาไว   
 

 
ภาพที่ 10.8 ไฟรวอลล 

ที่มา (https://www.techtalkthai.com/10-must-have 
-features-for-next-generation-firewall/) 

 
 10.5.2 แพ็กเก็ตฟลเตอร (Packet Filter) จะทํางานในระดังช้ันสื่อสารเน็ตเวิรก หมายถึง เราเตอรที่
สามารถทําการโปรแกรมเพื่อกลั่นกรองหมายเลขไอพี หรือหมายเลขพอรดTCP ที่ไดรับการอนุญาตเทาน้ัน  
จัดเปนวิธีการที่งายและรวดเร็ว แตมีขอเสียคืออาจมีผูลักลอบเขามาดวยวิธีการปลอมแปลงหมายเลขไอพี  
(Spoofing) ทําใหระบบอนุญาตใหผานเขาไปได แตอยางไรก็ตาม ในปจจุบันเราเตอรสมัยใหมไดมีการผนวก
ความสามารถในการตรวจจับผูที่ปลอมแปลงเขามาได รวมถึงการสแกนไวรัสคอมพิวเตอร 
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ภาพที่ 10.9 แพ็กเก็ตฟลเตอร 

ที่มา (http://www.diablotin.com/librairie/networking/firewall/ch06_01.htm) 
 

   10.5.3 พร็อกซี่เซิรฟเวอร หรือแอปพลิเคช่ันเกตเวย (Proxy Server / Application Gateway) 
 พร็อกซีเซิรฟเวอร จะทํางานในระดังช้ันสื่อสารแอปพลิเคช่ัน ซึ่งการทํางานของพร็อกซีเซิรฟเวอรมี
ความซับซอนกวาแบบแพ็กเก็ตฟลเตอรมาก และครอบคลุมถึงช้ันสื่อสารแอปพลิเคช่ัน พร็อกซีเซิรฟเวอรคือ
คอมพิวเตอรที่ไดติดต้ังซอฟตแวรพร็อกซีเซิรฟเวอร ที่ทําหนาที่ เสมือนกับ นายประตู (Doorman)            
ของเครือขายภายใน  โดยทุกๆ ทรานแซกช่ันของเครือขายภายนอก ที่ไดมีการรองขอเขามายังเครือขายภายใน
จะตองผานพร็อกซีเซิรฟเวอรเสมอ และจะมีการจัดเก็บรายละเอียดขอมูลลง Log File เพื่อใหผูดูแลเครือขาย
สามารถนําไปใชตรวจสอบในภายหลังได ถึงแมวาพร็อกซีเซิรฟเวอรจะมีระดับความปลอดภัยที่สูงกวา แตการ
ทํางานจะลาชากวาแบบแพ็กเก็ตฟลเตอร เน่ืองจากจะตองมีการจัดเก็บขอมูลของแตละแอปพลิเคช่ันที่ไดมีการ
รองขอขอมูลจากภายในเครือขาย อยางไรก็ตาม ในอนาคตเทคโนโลยีพร็อกซีเซิรฟเวอรก็จะไดรับการพัฒนา
ประสิทธิภาพใหสูงย่ิงข้ึน  
 

 
ภาพที่ 10.10 การทํางานของพร็อกซีเ่ซริฟเวอร หรือแอปพลิเคช่ันเกตเวย 

ที่มา : (http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ 
web_security/connector/connector2972/InstallOnWindows.html) 
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 10.5.4 ระบบตรวจจับการบุกรุกหรือ IDS (Intrusion Detection System) เปนระบบที่ใชสําหรับ
การเฝาระวัง และแจงเตือนภัยถามีการบุกรุก หรือมีสิ่งที่ผิดปกติเกิดข้ึนในระบบ บางระบบสามารถตรวจจับ 
และหยุดการบุกรุกได ถาเปรียบกับระบบการรักษาความปลอดภัยของรถ IDS ก็อาจจะเปรียบไดกับระบบกัน
ขโมย 
 10.5.5 การเขารหัสขอมูล หรือเอ็นคริพชัน (Encryption) เปนกลไกหลักสําหรับปองกันขอมูลที่อยู
ระหวางการสื่อสาร ถามีการเขารหัสที่ดี ขอมูลก็จะถูกปองกันไมใหสามารถอานไดจากผูที่ไมประสงคดี 

โดยทั่วไปแลว ขอมูลที่รับสงผานเครือขายน้ันจะอยูในรูปเคลียรเท็กซ (Clear Text) ซึ่งขอมูลน้ีอาจถูก
อาน หรือคัดลอกไดโดยใชเทคนิคที่เรียกวา สนิฟเฟอริง (Sniffering) เครื่องมือตางๆเชน โปรโตคอล          
อนาไลเซอร (Protocol Analyzer) หรือโปรแกรมการดูแลระบบเครือขายที่สวนใหญจะมีมาใน
ระบบปฏิบัติการ เพื่อปองกันการขโมยขอมูลที่รับสง ผานเครือขายที่ไมมีความปลอดภัย ขอมูลจําเปนตองมีการ
เขารหัส การเขารหัสขอมูล (Data Encryption) คือ วิธีที่ใชสําหรับแปลงเคลียรเท็กซ ใหเปน ไซเฟอรเท็กซ 
(Cipher Text) หรือขอมูลที่เขารหัสแลว ซึ่งขอมูลน้ีจะถูกสงไปใหผูรับ เมื่อผูรับไดรับขอมูลก็จะถอดรหัสขอมูล 
(Decryption) เพื่อใหไดขอมูลเดิม การเขาและถอดรหัสขอมูลจะเรียกวา คริพโตกราฟ (Cryptography) 
ปจจุบันการเขารหัสขอมูลจะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

10.5.5.1 Symmetric Key Cryptography การเขารหัสโดยใชคียแบบสมมาตร 
10.5.5.2 Public Key Cryptography การเขารหัสโดยใชพลับลิกคีย 

 10.5.6 ซอฟตแวรปองกันไวรัส (Antivirus Software) เปนสิ่งจําเปนสําหรับการปองกัน และรักษา
ความปลอดภัยใหกับคอมพิวเตอร ถามีการติดต้ังและใชงานอยางถูกตอง มันสามารถที่จะลดความเสี่ยงตอ
โปรแกรมประสงครายได อยางไรก็ตาม มันไมสามารถที่จะปองกันไวรัสไดทุกชนิด เน่ืองจากปจจุบันจะมีไวรัส
ใหมๆ ออกมาเรื่อยๆ การใชงานซอฟตแวรปองกันไวรัสน้ัน จําเปนที่ตองอัพเดตฐาน ไวรัสซิกเนเจอร       
(Virus Signature) เปนประจําพรอมทั้งสแกนระบบเปนประจําเชนกัน 
 10.5.7 สมารทการด (Smart Card) เปนการพิสูจนตัวตนของผูใช โดยการใชการตรวจสอบคุณสมบัติ 
3 อยางของผูใชคือ สิ่งที่คุณรู (Something you know), สิ่งที่คุณมี (Something you have) และสิ่งที่คุณ
เปน (Something you are) ในอดีตที่ผานมาการพิสูจนตัวตนน้ัน จะใช รหัสผาน (Password) ซึ่งจัดอยูใน
ประเภทสิ่งที่คุณรู แตที่ผานมาเรารูวาการใชการพิสูจนตัวตนเฉพาะการตรวจสอบสิ่งที่คุณรูอยางเดียวน้ันอาจจะ
ไมใชวิธีที่ดีที่สุด เน่ืองจากรหัสผานน้ันอาจถูกเดาได หรืออาจมีการขโมยรหัสผานโดยวิธีใดวิธีหน่ึง เพื่อปองกัน
ปญหาเหลาน้ี การพิสูจนตัวตนน้ันก็เริ่มจะหันมาใชแบบสิ่งที่คุณมีและสิ่งที่คุณเปนแทน 
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ภาพที่ 10.11 การทํางานของ สมารทการด 

ที่มา (http://www.smartcard-reader.com/) 
 
 10.5.8 ไบโอเมทริกซ (Biometrics) เปนรูปแบบของการพิสูจนตัวตน จัดอยูในประเภทสิ่งที่คุณเปน 
ดังน้ัน การใชงานจึงสามารถปองกันการเดารหัสผาน หรือการขโมยสมารทการดได ไบโอเมทริกซถือไดวาเปน
ระบบพิสูจนตัวตนแบบที่แข็งแกรงที่สุด 
 

 
ภาพที่ 10.12 รูปแบบของการพสิูจนตัวตนแบบไบโอเมทริกซ 

ที่มา (http://www.novabizz.com/CDC/System/Biometrics.htm) 
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บทสรุป 
มาตรการความปลอดภัยข้ันพื้นฐาน (Basic Security Measures) สามารถแบงออกไดเปนเจ็ดประเภท

ดวยกันดังน้ี 1) ความปลอดภัยบนสภาพแวดลอมภายนอก (External Security) ลักษณะทางกายภาพที่เรา
มองเห็นดวยตา ประกอบดวย ศูนยคอมพิวเตอร การจัดวางสายเคเบิลตางๆ การยึดอุปกรณใหอยูกับที่ไมวาจะ
เปนคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ หรืออุปกรณอื่นๆ เครื่องปรับอากาศ ควรปรับใหมีอุณหภูมิเย็นในระดับพอเหมาะ 
เพราะความรอนเปนปจจัยหน่ึง ที่สงผลตออุปกรณอิเล็กทรอนิกสใหมีอายุการใชงานสั้นลงได ระบบปองกันทาง
ไฟฟา เพราะกระแสไฟฟาที่ไมคงที่ ยอมสงผลตออุปกรณอิเล็กทรอนิกสโดยตรง การปองกันภัยธรรมชาติ โดย
ติดต้ังเครื่องเซิรฟเวอรใหมีระบบสําเนาขอมูลสมบูรณ (Redundant Network) 2) ความปลอดภัยดานการ
ปฏิบัติงาน (Operational Security) การสรางขอจํากัดใหบุคคลใดบุคคลหน่ึง ในการเขาถึงระบบ ดวยการ
กําหนดลําดับในการเขาถึงขอมูลของบุคคลตางๆ ภายในองคกรตามนโยบายที่ผูบริหารระดับสูงกําหนดไว 3) 
การตรวจตราเฝาระวัง (Surveillance) การติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปดตามจุดสําคัญตางๆ นอกจากการตรวจ
ตรา เฝาระวังดวยการใชกลองโทรทัศนวงจรปดแลว การติดต้ังโปรแกรมเพื่อสงสัญญาณไปยังโทรศัพทมือถือ 
เมื่อมีบุคคลเขาถึงเพื่อเปนการรายงานเหตุการณฉุกเฉินไปยังเจาหนาที่ไดทันที 4) การใชรหัสผาน และระบบ
แสดงตัวตน (Passwords and ID Systems) เปนมาตรการหน่ึงของความปลอดภัยข้ันพื้นฐานที่นิยมใชกันมา
นาน 5) การตรวจสอบ (Auditing) การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร ที่เรียกกันวา Log File โดยรายละเอียดที่
บันทึกไวจะประกอบดวย วันที่ เวลา และเจาของทรานแซกช่ัน หรือบุคคลที่เขามาใชงาน 6) สิทธการเขาถึง 
(Access Rights) จะพิจารณาปจจัยอยูสองปจจัยดวยกันคือ ใคร (Who) การกําหนดสิทธ์ิใหกับผูใช หรือกลุม
ของผูใชแผนกใดบาง และ อยางไร (How) เขาถึงเขาถึงทรัพยากร หรือขอมูลไดอยางไร เชน เพิ่ม ลบ แกไข
ขอมูล 7) การปองกันไวรัส (Guarding Against Viruses) การใชโปรแกรมในการตรวจสอบ โดยผูใชตองอัปเดต
ผานอินเทอรเน็ตอยูเสมอ เพื่อใหโปแกรมสามารถตรวจจับ และทําลายไวรัสสายพันธใหมๆ ได การรักษาความ
ปลอดภัยเครือขาย สามารถแบงไดหาขอหลัก 1) การรักษาความปลอดภัยดานกายภาพ (Physical Security)  
2) การรักษาความปลอดภัยดานการสื่อสาร (Communication Security) 3) การรักษาความปลอดภัยการแผ
รังสี (Emissions Security) 4) การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร (Computer Security) 5) การรักษา
ความปลอดภัยเครือขาย (Network Security) องคประกอบของความปลอดภัยของขอมูล มีสวนที่สําคัญสาม 
ประการ ไดแก 1) ความลับ (Confidentiality) เปดเผยไดเฉพาะผูที่ไดรับอนุญาตเทาน้ัน 2) ความคงสภาพ 
(Integrity) ประกอบดวย 2 สวนคือ ขอมูลน้ันไมไดถูกแกไขหรือเปลี่ยนแปลงจากแหลงเดิมที่มา สวนที่สองคือ 
ความนาเช่ือถือของแหลงที่มา 3) ความพรอมใชงาน (Availability) การใหผูที่ไดรับอนุญาตสามารถเขาถึงขอมูล
ไดเมื่อตองการ แนวคิดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ประกอบดวย 1) ความเปนสวนบุคคล 
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(Privacy) 2) การระบุตัวตน (Identification) 3) การพิสูจนทราบตัวตน (Authentication) 4) การอนุญาตใช
งาน (Authorization) 5) การตรวจสอบได (Accountability)  
 ภัยคุกคาม (Threat) หมายถึง สิ่งที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย ตอคุณสมบัติของขอมูลดานใดดานหน่ึง 
เราเรียกวา ผูโจมตี (Attacker) หรือบางครั้งเรียกวา แฮคเกอร (Hacker) หรือ แคร็คเกอร (Cracker) 

แฮคเกอร ซึ่งหมายถึงบุคคลผูใชความรูความชํานาญเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแตไมไดมีจุดมุงหมายเพื่อ
ทําลายขอมูล ในขณะที่แคร็คเกอรน้ันจะใชประโยชนจากมันเพื่อทําลาย หรือปฏิเสธการใหบริการกับผูใชงานที่
ไดรับอนุญาต การรักษาความปลอดภัยของคุณสมบัติขอมูลทั้งสามดาน คือ ความลับ (Confidentiality) ความ
คงสภาพ (Integrity) และ ความพรอมใชงาน (Availability) สามารถแบงภัยคุกคามที่อาจจะเกิดข้ึนกับขอมูลได 
สี่ประเภท คือ 1) การเปดเผย (Disclosure) 2) การหลอกลวง (Deception) 3) การขัดขวาง (Disruption) 4) 
การควบคุมระบบ (Usurpation)  

ตัวอยางภัยคุกคามที่อาจเกิดข้ึนไดในระบบ 
- การสอดแนม หรือสนูฟปง (Snooping)  
- แพ็กเก็ตสนิฟเฟอร (Packet Sniffer)  
- การเปลี่ยนแปลงขอมูล (Modification)  
- การปลอมตัว หรือสปูฟง (Spoofing)  
- ไอพีสปูฟง (IP Spoofing)  
- การหนวงเวลา (Delay)  
- มัลแวร (Malware)  
- ไวรัส (Virus)  
- เวิรม (Worm)  
วิธีการโจมตีระบบ (System Attacks Method) มีสามวิธีหลัก 1) การโจมตีเพื่อเจาะระบบ (Hacking  

Attacks) เปนการมุงโจมตีตอเปาหมายที่วางไวอยางชัดเจน 2) การโจมตีเพื่อปฏิเสธการใหบริการ (Denial of 
Service Attacks : DoS) เปนการโจมตีเพื่อใหคอมพิวเตอร หรือระบบเครือขายหยุดการตอบสนองงานบริการ 
3) การโจมตีแบบไมระบุเปาหมาย (Malware  Attacks) จุดประสงคคือการแพรโจมตีแบบหวานไปทั่ว แบบไม
เจาะจงเปาหมาย  
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เครื่องมือสําหรับการรักษาความปลอดภัย 
 1 ไฟรวอลล (Firewall) ไฟรวอลลจะติดต้ังขวางกันระหวางสองเครือขายเหตุผลหลักที่มีการใชไฟร
วอลล ก็เพื่อใหผูใช ที่อยูภายในสามารถใชบริการเครือขายภายในไดเต็มที่ และใชบริการเครือขายภายนอก 
   2 แพ็กเก็ตฟลเตอร (Packet  Filter) หมายถึง เราเตอรที่สามารถทําการโปรแกรมเพื่อกลั่นกรอง
หมายเลขไอพี หรือหมายเลขพอรดTCP ที่ไดรับการอนุญาตเทาน้ัน 
   3 พร็อกซี่เซิรฟเวอร หรือแอปพลิเคช่ันเกตเวย (Proxy Server / Application  Gateway) จะมีการ
จัดเก็บรายละเอียดขอมูลลง Log File เพื่อใหผูดูแลเครือขายสามารถนําไปใชตรวจสอบในภายหลังได  
 4 ระบบตรวจจับการบุกรุกหรือ IDS (Intrusion Detection System) เปนระบบที่ใชสําหรับการเฝา
ระวัง และแจงเตือนภัยถามีการบุกรุก เปรียบไดกับระบบกันขโมย 
 5 การเขารหัสขอมูล หรือเอ็นคริพชัน (Encryption) เปนกลไกหลักสําหรับปองกันขอมูลไมใหสามารถ
อานไดจากผูที่ไมประสงคดี 

คริพโตกราฟ (Cryptography) ปจจุบันการเขารหัสขอมูลจะแบงออกเปนสองประเภท คือ 
1 Symmetric Key Cryptography การเขารหัสโดยใชคียแบบสมมาตร 
2 Public Key Cryptography การเขารหัสโดยใชพลับลิกคีย 

 6 ซอฟตแวรปองกันไวรัส (AntiVirus Software) เปนสิ่งจําเปนสําหรับการปองกัน และตองอัพเดตฐาน 
ไวรัสซิกเนเจอร (Virus Signature) เปนประจํา 
 7 สมารทการด (Smart Card) ใชการตรวจสอบคุณสมบัติสามอยางของผูใชคือ สิ่งที่ คุณรู 
(Something you know), สิ่งที่คุณมี (Something you have) และสิ่งที่คุณเปน (Something you are)  
 8 ไบโอเมทริกซ (Biometrics) เปนรูปแบบของการพิสูจนตัวตน ถือไดวาเปนระบบพิสูจนตัวตนแบบที่
แข็งแกรงที่สุด 
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คําถามทบทวน 
 

1) การนํากลองวงจรปดมาใชงาน จัดเปนมาตรการรักษาความปลอดภัยดานใด 
2) การโจมตีระบบดวยวิธีการแบบเฉพาะเจาะจง เราเรียกวิธีการน้ีวาอะไร ? 
3) DoS เปนการโจมตีระบบในรูปแบบใด ? 
4) การปลอยไวรัส แพรไปยังเครือขาย จนทําใหระบบติดขัด เปนการโจมตีรูปแบบใด ? 
5) จงอธิบายหลักการทํางานของ ไฟรวอลล มาพอสังเขป   
6) จงบอกถึงความแตกตางของ แฮคเกอร (Hacker) และ แคร็คเกอร (Cracker) 
7) ระบบที่ใชสําหรับการเฝาระวัง เปรียบไดกับระบบกันขโมย เปนการทํางานของระบบใด ? 
8) จงสรุปองคประกอบของความปลอดภัยของขอมูล มาพอสังเขป 
9) จงสรุปความหมายของคําวา ไวรัสซิกเนเจอร (Virus Signature) 
10) เครื่องมือที่ใชสําหรับการรักษาความปลอดภัย แบบใดถือวาเปนจุดแข็งที่สุดในการปองกันไมให

บุคคลภายนอกเขามาในระบบของเราได 
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