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ใบความรูร้ะบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร ์

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง31101) เวลา 2 ชั่วโมง ครูผู้สอน ครูณัฐพล บัวอุไร 
 
1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) 
 หมายถึง ระบบการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์จ านวนตั้งแตส่องเครื่องขึ้นไป และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ เพื่อ
แลกเปลีย่นข้อมูลและสารสนเทศ รวมถึงใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมกัน 
 
2. ประเภทของระบบเครือข่าย 
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งออกตามขนาดของเครือข่ายเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 2.1 ระบบเครือข่ายระดับท้องถิ่น (Local Area Network : LAN) เป็นเครือข่ายระยะใกล้ใช้กันอยู่ในบริเวณไม่กว้าง
นัก อาจอยู่ในองค์กรเดียวกัน หรืออาคารที่ใกล้กัน เช่น ภายในส านักงาน ภายในโรงเรยีนหรือมหาวิทยาลัย 
 2.2 ระบบเครือข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network : MAN) เป็นเครือข่ายขนาดกลางที่ใช้ภายในเมือง 
หรือจังหวัดใกล้เคียงกัน เช่น ระบบเคเบิลทีวีท่ีมสีมาชิกตามบ้านทั่วไป การฝากถอนเงินผ่านระบบเอทเีอ็ม เป็นต้น 
 2.3 ระบบเครือข่ายระดับประเทศ (Wide Area Network : WAN) เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ ใช้ติดต่อบริเวณกว้าง มี
สถานีหรือจดุเช่ือมต่อมากกว่า 1 แสนจุด ใช้สื่อกลางหลายชนิด เชน่ ระบบคลื่นวิทยุ คลื่นไมโครเวฟ หรือดาวเทียม และการใช้
อินเทอร์เน็ตก็จัดวา่เป็นการติดต่อสื่อสารในระบบเครือข่ายระดับประเทศด้วย 
 
3. รูปร่างเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณร์ับ-ส่งข้อมูลที่ประกอบกันเป็นเครือข่าย มีการเชื่อมโยงถึงกันในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
เทคโนโลยีการออกแบบเช่ือมโยงนี้เรียกว่า “รูปร่างเครือข่าย” (Network Topology) เมื่อพิจารณาการเชื่อมโยงถึงกันของ
อุปกรณ์ส านักงานท่ีใช้งานต่าง ๆ หากต้องการเช่ือมต่อถึงกันโดยตรงจะต้องใช้สายเช่ือมโยงมาก 
           ปัญหาของการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของสถานีปลายทางหลาย ๆ สถานี คือ จ านวนสายที่ใช้เชื่อมโยง
ระหว่างสถานเีพิ่มมากข้ึน และระบบการสลับสายเพื่อโยงข้อมูลถึงกันในการสื่อสารระหว่างสถานี ถ้ามีการเพิ่มสถานีมากข้ึน
ค่าใช้จ่ายในการเดินสายก็มากตามไปด้วย และในขณะที่สถานีหนึ่งสื่อสารกับสถานีหน่ึงก็จะถือครองการใช้สายเช่ือมโยง
ระหว่างสถานีน้ัน ท าให้การใช้สายเช่ือมโยงไม่เตม็ประสิทธิภาพ จึงมีความพยายามที่จะหาลักษณะรูปร่างเครือข่าย ที่จะ
ประหยดัค่าใช้จ่ายในการเดินสายเช่ือมโยง ง่ายต่อการติดตั้ง และมปีระสิทธิภาพที่ดีต่อระบบ รูปร่างเครือข่ายงานที่ใช้ในการ
สื่อสารมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบจะมลีักษณะการเช่ือมต่อแตกต่างกัน โดยบางรูปแบบมีการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด (Point 
To Point) และบางรูปแบบมลีักษณะการเชื่อมต่อแบบหลายจดุ (Multipoint) และก่อนท่ีเราจะไดเ้รียนรู้ถึงรปูแบบต่าง ๆ 
ของเครือข่าย เราควรทราบรายละเอียดของการเช่ือมต่อการสื่อสารทั้งสองแบบเสียก่อน 
           การเช่ือมต่อการสื่อสารข้อมลูแบบจุดต่อจุดเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารสอง
เครื่อง โดยใช้สื่อกลางหรือช่องทางในการสื่อสารช่องทางเดียว เป็นการจองสายในการส่งข้อมูลระหว่างกันโดยไม่มีการใช้งาน
สื่อกลางนั้นร่วมกับอุปกรณ์ช้ินอ่ืน ๆ การเชื่อมต่อลักษณะนี้เป็นการเช่ือมต่อท่ีท าให้สิ้นเปลืองช่องทางการสื่อสาร จึงมีการ
เชื่อมต่ออีกลักษณะหนึ่งเรียกว่า การเช่ือมต่อแบบหลายจดุ เป็นการใช้งานช่องทางการสื่อสารเตม็ประสิทธิภาพมากข้ึน โดย
การเช่ือมต่อลักษณะนี้จะใช้ช่องทางการสื่อสารหนึ่งช่องทางเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณส์ื่อสารหลายชิ้น 
โดยมีจดุเช่ือมแยกออกมาจากสายหลัก 
              

3.1  เครือข่ายแบบดาว (Star Topology) 
             เครือข่ายแบบดาว เป็นแบบการตอ่เช่ือมสายต่อสื่อสารแบบจุดต่อจดุ โดย
สถานีทุกสถานีในเครือข่ายจะต่อเข้ากับหน่วยสลบัสายกลางแบบจดุต่อจุด การตดิต่อสื่อสาร
ระหว่างสถานีจะกระท าไดด้้วยการติดต่อผ่านทางวงจรของหน่วยสลบัสายกลาง การท างาน
ของหน่วยสลับสายกลางจึงคล้ายกบัศูนย์กลางของการต่อวงจรเชื่อมโยงระหว่างสถานีต่าง ๆ 
ที่ต้องการติดต่อกัน 
 

รูปท่ี 1 เครือข่ายแบบดาว 
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รูปท่ี 3 เครือข่ายแบบวงแหวน 

รูปท่ี 5 การเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เขา้กบัเครือข่าย 

โดยปลายขา้งหน่ึงของสาย UTP ต่อเขา้กบัฮบัและอีกขา้งหน่ึง

ต่อเขา้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย 

     3.2  เครือข่ายแบบบัส (Bus Topology) 
              เครือข่ายแบบบสั เป็นรูปแบบทีม่ีผู้นิยมใช้มากแบบหนึ่ง เพราะมี
โครงสร้างไมยุ่่งยากและไมต่้องใช้อุปกรณ์สลับสาย การเช่ือมต่อมลีักษณะเป็นแบบหลาย
จุด สถานีทุกสถานีรวมทั้งอุปกรณ์ทุกช้ินในเครือข่ายจะเช่ือมต่อเข้ากับสายสื่อสารหลัก
เพียงสายเดียว เรยีกว่า “แบ็กโบน” (Back Bone) การจัดส่งข้อมลูลงบนบัสจึงสามารถ
ท าให้การส่งข้อมูลไปถึงทุกสถานีได้ผ่านสายแบ็กโบนนี้ การจัดส่งวิธีนี้ต้องก าหนดวิธีการที่
จะไม่ให้ทุกสถานีส่งข้อมลูพร้อมกนัเพราะจะท าให้ข้อมูลชนกัน โดยวิธีการที่ใช้อาจเป็น
การแบ่งช่วงเวลา หรือให้แตล่ะสถานีใช้ความถี่สัญญาณที่แตกต่างกนั 
 
 

3.3  เครือข่ายแบบวงแหวน (Ring Topology) 
              เครือข่ายแบบวงแหวน เป็นลักษณะการเช่ือมต่อแบบจดุต่อจุดเช่นเดียวกับ
แบบดาว โดยสถานีแต่ละสถานีจะต่อกับสถานีที่อยูต่ิดทั้งสองข้างของตนเอง โดยจะมีการ
เชื่อมโยงเครื่องขยายสัญญาณของแต่ละสถานีเข้าด้วยกันเป็นวงแหวน สัญญาณข้อมูลจะส่งอยู่
ในวงแหวนแบบจุดต่อจุดไปในทิศทางเดียวกันจนถึงผู้รับภายในเวลาที่ก าหนด โดยเครื่องขยาย
สัญญาณเหล่านีจ้ะมีหนา้ที่ในการรบัข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองหรือจากเครื่อง
ขยายสญัญาณตัวก่อนหน้า และสง่ข้อมูลต่อไปยังเครื่องขยายสัญญาณตัวถัดไปเรื่อย ๆ เป็นวง 
หากข้อมูลที่ส่งเป็นของสถานีใด เครื่องขยายสัญญาณของสถานนีั้นก็รับและส่งให้กับสถานีนั้น 
จึงต้องมีการตรวจสอบข้อมลูที่ไดร้บัว่าเป็นของตนเองหรือไม่ ถ้าใช่ก็รับไว้ ถ้าไม่ใช่ก็ส่งต่อไป อีก
ทั้งสามารถตรวจสอบความผดิพลาดในการส่งด้วย ในกรณีทีเ่ครื่องรับปลายทางไมไ่ดร้ับ
สัญญาณข้อมลูในเวลาที่ก าหนด จะมีการแจ้งว่าเกดิความผิดพลาดในเครือข่ายได้ 
 
 3.4 เครือข่ายแบบผสม (Mix Topology) 
 เป็นเครือข่ายทีไ่ม่มรีูปร่างที่แน่นอน เป็นการผสมเครือข่ายหลายๆ แบบเข้าด้วยกัน เช่น เครือข่ายแบบบัสกับแบบวง
แหวนและเครือข่ายแบบดาว เป็นต้น 
 
 
3.  อุปกรณ์เครือข่าย 
              1)  ฮับ (Hub) 
            เป็นอุปกรณ์ทีร่วมสญัญาณที่มาจากอุปกรณ์รับ-ส่งหลาย ๆ สถานีเขา้ด้วยกัน ฮับเปรียบเสมือนเป็นบัสที่รวมอยู่ท่ีจุด
เดียวกัน ฮับที่ใช้งานอยู่ภายใตม้าตรฐานการรับ-ส่งแบบอีเทอร์เน็ต หรือ IEEE802.3 ข้อมูลที่รับส่งผ่านฮับจากเครื่องหนึ่งจะ
กระจายไปยังทุกสถานีท่ีต่ออยู่บนฮับนั้น ดังนั้นทุกสถานีจะรับสญัญาณข้อมูลที่กระจายมาได้ทั้งหมด แต่จะเลือกคัดลอกเฉพาะ
ข้อมูลที่ส่งมาถึงตนเท่าน้ัน การตรวจสอบข้อมูลจึงต้องดูที่ “แอดเดรส” (Address) ที่ก ากับมาในกลุ่มของข้อมูลหรือแพ็กเกจ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 เครือข่ายแบบบสั 

รูปท่ี 4 ฮบั 
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รูปท่ี 6 สาย IDE เป็นสายท่ีใชใ้น

การถ่ายโอนขอ้มูลภายในเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ โดยการถ่ายโอน

ขอ้มูลผา่นสาย IDE เป็นการถ่าย

โอนขอ้มูลแบบขนาน 

รูปท่ี 7 การถ่ายโอนขอ้มูลแบบขนาน 

2)  อุปกรณ์สวิตซ์ (Switch) 
             สวิตซ์เป็นอุปกรณร์วมสัญญาณทีม่าจากอุปกรณ์รับ-ส่งหลายสถานีเช่นเดียวกับฮับ แตม่ีข้อแตกต่างจากฮับ 
กล่าวคือ การรับ-ส่งข้อมูลจากสถานีหรืออุปกรณต์ัวหนึ่ง จะไม่กระจายไปยังทุกสถานเีหมือนฮับ ท้ังนี้เพราะสวติซ์จะรับกลุม่
ข้อมูลหรือแพ็กเกจมาตรวจสอบกอ่น แล้วมาดูว่าแอดเดรสของสถานีปลายทางไปท่ีใด สวิตซ์จะน าแพก็เกจหรือกลุม่ข้อมูลนั้น
ส่งต่อไปยังสถานีเป้าหมายให้อย่างอัตโนมัติ สวติซ์จะลดปญัหาการชนกันของข้อมูล เพราะไมต่้องกระจายข้อมลูไปทุกสถานี 
และยังมีข้อดีในเรื่องการป้องกันการดักจับข้อมลูที่กระจายไปในเครอืข่าย 
             3)  อุปกรณ์จัดเส้นทาง (Router) 
            ในการเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องมีการเชื่อมโยงหลาย ๆ เครือข่าย หรืออุปกรณ์หลาย ๆ อย่างเข้า
ด้วยกัน ดังนั้น จึงมีเส้นทางการเขา้ออกของข้อมูลได้หลายเส้นทาง และแตล่ะเส้นทางอาจใช้เทคโนโลยีเครือข่ายที่ตา่งกัน 
อุปกรณ์จดัเส้นทางจะท าหน้าท่ีหาเส้นทางที่เหมาะสมให้ เพื่อให้การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
        การที่อุปกรณ์จัดหาเส้นทางเลือกเส้นทางได้ถูกต้องเพราะแตล่ะสถานภีายในเครือข่ายมีแอดเดรสก ากับ อุปกรณ์จัด
เส้นทางต้องรับรูต้ าแหน่งและสามารถน าข้อมูลออกทางเส้นทางได้ถกูต้องตามต าแหน่งแอดเดรสที่ก ากบัอยู่ในเส้นทางนั้น 
 

4. วิธีการถ่ายโอนข้อมูล 
         ก่อนท่ีจะกล่าวถึงการสื่อสารระหว่างเครื่อง
คอมพิวเตอร ์ ควรศึกษาถึงวิธีการถ่ายโอนข้อมูลซึ่ง
เป็นเรื่องของการส่งสญัญาณออกจากเครื่อง และรับ
สัญญาณเข้าไปในเครื่องก่อน การถ่ายโอนข้อมูล
สามารถจ าแนกได้ 2 แบบ คือ การถ่ายโอนข้อมลู
แบบขนาน และการถ่ายโอนข้อมลูแบบอนุกรม 

 
 

1)  การถ่ายโอนข้อมูลแบบขนาน 
             การถ่ายโอนข้อมลูแบบขนาน ท าได้โดยการส่งข้อมลูออกมาทีละหลาย 
ๆ บิตพร้อมกัน จากอุปกรณส์่งไปยังอุปกรณ์รับ ตัวกลางระหว่างสองเครื่องจึงต้องมี
ช่องทางให้ข้อมูลเดินทางหลาย ๆ ช่องทาง โดยส่วนมากจะเป็นสายน าสัญญาณหลาย ๆ 
เส้น โดยจ านวนสายส่งจะต้องเท่ากับจ านวนบิตที่ต้องการส่งแต่ละครั้ง ปกติความยาวของ
สายไม่ควรยาวมากเกินไป เพราะอาจท าให้เกิดปัญหาสญัญาณสญูหายไปกับความ
ต้านทานของสาย การส่งโดยวิธีน้ีจึงนิยมใช้กับการส่งข้อมูลในระยะทางใกล้ ๆ 

            นอกจากการส่งข้อมูลหลักแล้ว อาจมีการส่งข้อมลูอื่น ๆ อีก เช่น บิตพาริตี ท่ี
ใช้ในการตรวจสอบความผดิพลาดของการรับสัญญาณที่ปลายทางหรือสายที่ควบคมุ
การโตต้อบ (Hand-Shake) 

 
   2)  การถ่ายโอนข้อมลูแบบอนกุรม 
        ในการถ่ายโอนข้อมูลแบบอนุกรม ข้อมูลจะถูกส่งออก
มาทีละบติ ระหว่างจดุส่งและจุดรบั การส่งข้อมูลแบบน้ีจะช้ากว่า
แบบขนาน การถ่ายโอนข้อมลูแบบอนุกรมต้องการตัวกลาง
ส าหรับการสื่อสารเพียงช่องเดียวหรือสายเพียงคู่เดยีว ค่าใช้จ่าย
จะถูกกว่าแบบขนาน ส าหรับการส่งระยะทางไกลๆ โดยเฉพาะ
เมื่อเรามีระบบการสื่อสารทางโทรศัพท์ไว้ใช้งานอยู่แล้ว ย่อมจะ
เป็นการประหยดักว่าท่ีจะท าการตดิต่อสื่อสารทีละ 8 ช่อง เพื่อ
การถ่ายโอนข้อมลูแบบขนาน 
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รูปท่ี 8 การถ่ายโอนขอ้มูลแบบอนุกรม 

           การถ่ายโอนข้อมูลแบบอนุกรม  จะเริ่มโดยข้อมลูจากจุดส่งจะถูกเปลีย่นให้เป็นสญัญาณอนุกรมเสียก่อน  แล้วค่อย
ทยอยส่งออกทีละบิตไปยังจุดรับ และที่จุดรับจะต้องมีกลไกในการเปลี่ยนแปลงข้อมลูที่รับมาทีละบติ ให้เป็นสัญญาณแบบ
ขนานซึ่งลงตัวพอดี เช่น บิตท่ี 1 ลงที่บัสข้อมูลเส้นท่ี 1 
 
การติดต่อแบบอนุกรมอาจจะแบ่งตามรูปแบบรับ-ส่ง ได้ 3 แบบ คือ 
            1)  สื่อสารทางเดียว (Simplex) 
                ข้อมูลส่งได้ทางเดียวเท่านั้น บางครั้งก็เรียกว่า การส่งทศิทาง
เดียว (Unidirectional Data Bus) เช่น การส่งข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์ การกระจายเสยีงของสถานีวิทยุ เป็นต้น 
            2)  สื่อสารสองทางครึ่งอัตรา (Half Duplex) 
                 ข้อมูลสามารถส่งไดท้ั้งสองสถานี แต่จะต้องผลัดกันส่งและผลัดกันรับ จะส่งและรับพร้อมกันไมไ่ด้ เช่น วิทยุ
สื่อสารของต ารวจ เป็นต้น 
            3)  สื่อสารสองทางเต็มอัตรา (Full Duplex) 
                 ทั้งสองสถานีสามารถรับและส่งได้ในเวลาเดียวกัน เชน่ การสนทนาทางโทรศัพท์ เป็นตน้ 

 
 

รูปท่ี 9 รูปแบบของการติดต่อส่ือสารแบบอนุกรม 


