
บทที่ 3 องคป์ระกอบของเครอืข่าย
และรปูแบบการเชือ่มต่อเครอืข่าย
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การท่ีคอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายได้ ต้องมีองค์ประกอบดังนี้
1. เครือ่งศนูยบ์รกิารข้อมลู หรอื เซริฟ์เวอร ์(Server)
 คอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่บริการทรัพยากรให้กับเคร่ืองลูกข่าย เชน่ บริการไฟล์ 

(File Server) บริการงานพิมพ ์(Print Server)
 เซิร์ฟเวอร์ถูกออกแบบให้มีสมรรถนะสูง เพ่ือทนทานต่อความผิดพลาด และท างาน

หนัก รองรับการท างาน 24 ชั่วโมง
2. เครือ่งลกูขา่ย (Client/Workstation)
 คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่าย ไม่จ าเป็นต้องมีสมรรถนะสงู ควรมี

ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับการท างานของผูใ้ช้เครื่องได้ ส่วนใหญเ่ป็นพีซีทั่วไป 
ไม่จ าเป็นต้องเป็นแพลตฟอร์มเดียวกนั
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3. เนต็เวริค์การด์ (Network Interface Card : NIC)
 เป็นแผงวงจรที่ติดต้ังอยู่ภายในคอมพิวเตอร์ โดยเสียบเข้ากับช่องบนเมนบอร์ด

ของคอมพิวเตอร์ ท าหนา้ที่แปลงข้อมูลเป็นสญัญาณทีส่ามารถส่งไปตาม
สายสัญญาณ เคเบลิ หรือสื่อแบบอื่นๆ ได้

 เป็นส่วนหนึง่ของการเชื่อมต่อทางกายภาพบนชั้นสื่อสารฟิสิคัล
 ปัจจุบันคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆ มีเฉพาะช่อง PCI ใช้บัสขนาด 32 บิต
 คอมพิวเตอร์รุ่นเก่า จะเป็นการ์ดแบบ ISA 16 บิต โดยจะประมวลผลช้ากว่า 

PCI
 อัตราข้อมูลทีส่ามารถส่งผา่นได้มีหลายระดับ เช่น 10Mbps, 100Mbps 

หรือ 1000 Mbps
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4. สายเคเบลิ (Network Cables)
 ใช้ในการล าเลียงสญัญาณไฟฟ้าจากคอมพิวเตอร์ต้นทางไปยงัคอมพิวเตอร์

ปลายทาง
 ส่วนใหญ่มักใชส้าย UTP เนื่องจากมีราคาถูก แต่จ ากัดระยะทางได้ไกลสดุ

เพียง 100 เมตรเท่านัน้
 หากต้องการเชื่อมโยงระยะไกล โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ทวนสญัญาณ จะต้องใช้

สายไฟเบอร์ออปติก สามารถเชื่อมโยงได้ไกลเป็นกิโลเมตร
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5. อุปกรณส์ าหรบัเชือ่มต่อเครอืขา่ย (Connecting Devices)
อุปกรณ์ที่ใชใ้นระบบเครือข่าย เพ่ือจดัการเกี่ยวกับการรับส่งข้อมลูในเครือข่าย หรือใช้
ทวนสัญญาณเพ่ือใหส้่งข้อมูลได้ระยะไกลขึ้น

5.1 ฮบั (Hub) หรอื รพีีทเตอร ์(Repeater)
 เป็นอุปกรณ์ทีใ่ช้เชื่อมต่อกลุ่มของคอมพิวเตอร์ โดยจะท าหนา้ที่ รับส่งเฟรม

ข้อมูลทุกเฟรมที่ได้รับจากพอร์ตใดพอร์ตหนึ่ง ไปยังทุกๆ พอร์ตที่เหลือ
 คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับฮับจะแชร์แบนด์วิธ หรืออัตราข้อมูลของเครอืข่าย 

ดังนั้น ยิง่มีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเข้ากับฮับมากเทา่ใด ยิ่งท าให้แบนด์วิธต่อ
คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องลดลง
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ฮบั (Hub) สามารถแบง่ออกเปน็ 2 ชนิด
1. ฮบัแบบแอกทฟี (Active Hubs)

ฮับที่ติดต้ังใช้งานอยู่บนเครือข่ายทั่วไป เป็นแบบแอกทีฟ ซึ่งมีหน้าที่คือ การทวน
สัญญาณ โดยเมื่อได้รับสญัญาณเข้ามา ก็จะทวนสญัญาณเหล่านี้ไปยังพอร์ตทุกพอร์ตที่
เชื่อมต่อ
 น าสัญญาณทีร่ับเขา้มาจากพอร์ตพอร์ตหนึ่ง
 กลั่นกรองสญัญาณใหไ้ม่มสีัญญาณรบกวน
 ปรับแต่งสัญญาณข้อมลูด้วยการ regenerate ระดับสัญญาณให้เหมือนกับ

สัญญาณต้นฉบับ เพ่ือให้มีก าลังในการทวนสญัญาณบนระยะทางที่ไกลขึน้
 ฮับจะส่งสัญญาณด้วยการกระจายไปยังทุกๆ พอร์ตที่เชื่อมต่อ
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2. ฮบัแบบพาสซฟี (Passive Hubs)
ฮับแบบพาสซีฟแตกต่างจากฮับแบบแอกทีฟตรงที่จะไม่มีการปรับแต่งสัญญาณใดๆ ท า
หน้าที่เป็นเพียงจุดเชื่อมต่อ (Junction Point) ระหว่างสายสญัญาณสองเสน้มาบรรจบ
กันเทา่นัน้ ซึ่งการใชง้านไมจ่ าเป็นต้องใช้ก าลังไฟฟา้ (ฮับทั่วไปจะต้องใช้พลังงานไฟฟา้ด้วย
การเสียบปลั๊ก)
ตัวอย่างเชน่ แพตช์พาเนล (Patch Panel) 
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การใชฮ้บัเปน็รพีตีเตอร ์(Repeater)
 ท าหน้าที่ปรับแต่งหรือแก้ไข (Regenerate) สัญญาณข้อมูลสว่นที่สญูเสีย

ด้วยการคัดลอกแบบบิตต่อบิตเพ่ือปรับสัญญาณให้มีขนาดเท่ากับสัญญาณ
ต้นฉบับ รวมถงึกลัน่กรองสญัญาณรบกวนทีเ่กิดขึ้นขณะที่ส่งผ่านสายสง่ ให้
กลับมาเป็นสญัญาณเดิม เพ่ือส่งทอดสัญญาณให้ไกลต่อไปได้อีก
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องคป์ระกอบในการพจิารณาว่าควรน าฮบัมาใชเ้ปน็รพีตีเตอร์
 เพ่ือเชื่อมต่อระหว่างเซกเมนต์
 เพ่ือให้ส่งข้อมูลในระยะไกลขึ้น
 ยอมรับเกี่ยวการการใช้จราจรบนเครอืข่ายร่วมกนัทัง้หมด 

เครือข่ายทีม่ีการใช้ฮับเพ่ือขยายเครือข่าย จะถือวา่ทุกเซกเมนต์บนเครือข่าย
เป็นกลุ่มเครือข่ายเดียวกัน มีการใชจ้ราจรร่วมกัน ซ่ึงจะส่งผลต่ออัตราการชน
กันของกลุ่มข้อมลูที่เพ่ิมขึน้ เพราะเครือข่ายทัง้หมดอยู่บน collision 
domain เดียวกัน

 ต้องการเชื่อมต่อระหวา่งเซกเมนต์ด้วยต้นทนุต่ า หรือมงีบประมาณจ ากัด
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การเช่ือมต่อเซกเมนต์ด้วยอุปกรณ์ฮับ จะถือว่าเครือข่ายทั้งหมดอยู่บน Collision Domain เดียวกัน
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องคป์ระกอบในการพจิารณาว่าไมค่วรน าฮบัมาใชเ้ปน็รพีตีเตอร์
 การจราจรบนเครือข่ายมีความคับค่ังมาก
 เครือข่ายในแต่ละเซกเมนต์มีวธิีการแอกเซสที่แตกต่างกัน
 ต้องการกลั่นกรอง (Filter) ข้อมูลบนเครือข่าย
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5.2 บรดิจ ์(Bridge)
 เป็นอุปกรณ์ที่ท างานอยู่บนชัน้สื่อสารฟิสิคัลและดาต้าลิงค์
 ท าหน้าที่เสมือนเป็นสะพาน เพ่ือเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายที่ใช้โปรโตคอล

เดียวกัน เชน่ อีเทอร์เน็ตแลนด้วยกนั หรืออาจจะเป็นเครือข่ายทีใ่ช้ต่าง
โปรโตคอลก็ได้ เช่น ระหว่างอีเทอร์เน็ตแลนกับโทเค็นริ่ง

 บริดจ์สามารถแบ่งเครือข่ายขนาดใหญ่ออกเป็นเครือข่ายย่อย หรือเป็น
เซกเมนต์ย่อยๆ ได้ คือ ไม่ได้อยู่บน collision domain เดียวกัน

 การท างานในชัน้สื่อสารดาต้าลงิค์ของบริดจ์ ท าให้สามารถเขา้ถงึฟิสิคัล
แอดเดรสของทุกๆ โหนดบนเครือข่ายได้ โดยเมื่อเฟรมข้อมูลเดนิทางมายงับริดจ์ 
บริดจ์จะมีการตรวจแอดเดรสปลายทาง และส่งข้อมูลไปยังเซกเมนต์ที่เกี่ยวข้อง
เท่านัน้ จึงชว่ยลดความคับค่ังบนเครือข่ายได้
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การท างานของบรดิจบ์นแบบจ าลอง OSI
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บริดจ์จะท าหน้าที่เสมือนกับสะพานเพื่อเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายเข้าด้วยกัน 
โดยเครือข่ายแต่ละวงที่เชื่อมต่อด้วยบริดจ์ จะถือว่าอยู่คนละ Collision Domain กัน
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5.3 สวติซ ์(Switch)
 เป็นอุปกรณ์ที่ท างานอยู่บนชัน้สื่อสารดาต้าลิงค์
 สวิตซ์สามารถส่งข้อมูลที่ได้รับมาจากพอร์ตหนึ่งไปยังเฉพาะพอร์ตที่เป็น

ปลายทางเทา่นัน้ ท าให้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ตที่เหลือสามารถสง่
ข้อมูลถึงกนัได้ในเวลาเดียวกัน

 การรับสง่ข้อมูลหรือแบนด์วธิไม่ขึน้อยู่กับจ านวนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับสวิตซ์ 
โดยคอมพิวเตอร์จะมีแบนด์วิธเท่ากับแบนด์วิธของสวิตซ์
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5.4 เร้าเตอร ์(Router)
 เป็นอุปกรณ์ทีใ่ช้ส าหรับเชื่อมโยงเครอืข่ายหลายๆ กลุ่มเขา้ด้วยกัน ไม่วา่จะเป็น

เครือข่ายแลนด้วยกัน หรือเครือข่ายแลนกับแวน โดยท างานอยู่บนชั้นสื่อสาร
เน็ตเวิร์ค

 ฟังก์ชันการท างานที่ส าคัญของเรา้เตอร์ คือ การเลือกเส้นทาง เพ่ือส่งแพ็กเก็ต
ข้อมูลไปยังปลายทางได้อยา่งถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงความสามารถในการ
เปลี่ยนเส้นทางเดินของข้อมูล ในกรณีที่เส้นทางเดิมที่ใชง้านเกิดขัดข้อง

 เร้าเตอร์จะอ่านที่อยูข่องสถานีปลายทางที่สว่นหัวของแพ็กเก็ตข้อมูล เพ่ือใช้ใน
การก าหนดหรือเลือกเส้นทางทีจ่ะส่งแพ็กเก็ตนั้นต่อไป โดยในเรา้เตอร์จะมีข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดเสน้ทางเรยีกว่า routing table หรือตารางการจัดเส้นทางใน
การเลือกเสน้ทางที่ดีทีสุ่ด
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5.5 เกตเวย ์(Gateway)
 สามารถท างานไดใ้นทุกชั้นสื่อสารบนแบบจ าลอง OSI 
 เกตเวย์จะอนญุาตให้เครือข่ายที่ต่างแพลตฟอร์มกัน ไม่ว่าจะทางด้านฮารด์แวร์

หรือซอฟต์แวร์สามารถเชื่อมโยงสื่อสารกันได้ เชน่ พีซีคอมพิวเตอร์กับ
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์
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การท างานของเกตเวย์บนแบบจ าลอง OSI
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การน าเมนเฟรมคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอื่นๆ ด้วยอุปกรณ์เกตเวย์
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6. ระบบปฏบิตักิารเครอืขา่ย (Network Operating System : NOS)
 ระบบปฎิบัติการ หรือ Operating System (OS) ท าหน้าทีจ่ัดการเกี่ยวกับ

การเข้าใชท้รัพยากรต่างๆ ของโปรแกรมที่รนัอยู่บนคอมพิวเตอร์
 ส าหรับระบบเครือข่าย จ าเป็นต้องมรีะบบปฎิบัติการ เพ่ือท าหน้าที่จัดการเกี่ยวกับ

การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย และการเข้าใชท้รัพยากรที่มีอยูใ่นเครือข่าย เช่น 
เครื่องพิมพ์ ฮาร์ดดิส ฐานข้อมูล

 คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายจ าเป็นต้องมีระบบปฏิบัติการทัง้สองประเภท 
เพ่ือที่จะท าหนา้ทีท่ั้งจัดการภายในคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย

 ระบบปฏิบัติการที่ออกแบบส าหรับท าหนา้ทีเ่ป็นเซิร์ฟเวอร์ เช่น Windows 
Server 2003, NetWare 6.5 และ Linux
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ความสัมพันธ์ของอุปกรณ์สื่อสารที่ส่ือสารไปตามแนวเส้นทาง หรือเรียกว่า 
ลงิก ์(Link) หมายถึง เส้นทางการสื่อสารเพื่อถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์
หนึ่งไปยังอุปกรณ์หนึ่ง 
การเชื่อมต่อเครือข่าย จะอยู่บนพื้นฐาน 2 ประการคือ
1. การเชื่อมตอ่แบบจดุตอ่จดุ (Point-to-Point)
 เป็นการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์สองตัว โดยช่องทางการสื่อสารจะถูกจับจองเพ่ือการ

สื่อสารระหวา่งอุปกรณท์ั้งสองเทา่นัน้ มักใชส้ายเคเบิลในการเชื่อมโยงระหว่างต้นทาง
กับปลายทาง
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2. การเชือ่มตอ่แบบหลายจุด (Multi-Point)
 อุปกรณ์มากกว่าหนึ่งอุปกรณส์ามารถใช้ลงิก์ร่วมกนัเพ่ือสื่อสารกันได้ คือ การใช้

ช่องทางการสื่อสารร่วมกัน
 ข้อดี คือ ช่วยให้ประหยัดสายสื่อสาร
 ข้อเสีย คือ อาจท าให้ข้อมูลที่สื่อสารชนกันได้ เนื่องจากใช้สายส่งข้อมูลร่วมกัน
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โทโพโลยี (Topologies) เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างโหนดในลักษณะเชิง
กายภาพ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้
1. โทโพโลยแีบบบสั (Bus Topology)
 ประกอบด้วยสายเคเบิลเส้นหนึ่งทีน่ ามาใช้เป็นแกนหลัก เปรียบเสมือนกระดูกสัน

หลัง (Backbone) โดยทุกๆ โหนดบนเครือข่ายจะต้องเชื่อมต่อเขา้กับสายเคเบิล
เส้นนี้
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ข้อดขีองโทโพโลยแีบบบสั
1. มีรูปแบบโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน ติดต้ังง่าย
2. เพ่ิมจ านวนโหนดได้ง่าย สามารถเชื่อมต่อเข้ากับแกนหลักได้ทันที
3. ประหยัดสายสื่อสาร เนื่องจากใชส้ายแกนหลักเพียงเส้นเดียว
ขอ้เสยีของโทโพโลยแีบบบสั
1. หากสายแกนหลักช ารุดหรือขาด เครือข่ายจะหยุดชะงักทนัที
2. หากมีข้อผิดพลาดเกิดบนเครือข่าย จะหาจุดผิดพลาดยาก เนื่องจากอุปกรณ์เชื่อมต่อ
เข้ากับแกนหลักทั้งหมด
3. ระหวา่งโหนดจะต้องมีระยะหา่งตามข้อก าหนด
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2. โทโพโลยแีบบดาว (Star Topology)
 มีจุดเริ่มตน้จากการเชื่อมต่อเทอร์มนิลักับเมนเฟรม โดยเมนเฟรมท าหน้าที่เป็น

ศูนย์กลาง และเทอร์มนิัลทุกเครื่องเชื่อมต่อเข้ากับเมนเฟรม
 ปัจจุบันนิยมน า ฮับ (Hub) มาใช้เป็นศนูย์กลางควบคุมของสายสื่อสารทั้งหมด 

โดยทุกโหนดบนเครือข่ายจะต้องเชื่อมโยงสายสื่อกลางผา่นฮับ ซึ่งฮับจะท าหน้าที่ 
รับข้อมูลจากผู้สง่ เพ่ือส่งไปยังโหนดปลายทางที่ต้องการ

 การน าฮับมาเป็นศนูย์กลางในการรับส่งข้อมูล เพ่ือใหเ้ครือข่ายมีความคงทนยิง่ขึ้น 
หากสายสื่อสารขาดที่โหนดใดโหนดหนึ่ง จะส่งผลต่อโหนดนั้นเทา่นัน้ ไม่ส่งผลต่อ
ระบบโดยรวม 

 แต่ถ้าศนูย์กลางฮับเกิดความเสียหาย จะสง่ผลกระทบต่อเครือข่ายโดยรวมทั้งหมด
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ข้อดขีองโทโพโลยแีบบดาว
1. มีความคงทนสงู หากสายเคเบิลบางโหนดช ารุดหรือขาด จะสง่ผลต่อโหนดนัน้เท่านั้น
2. การจัดการดูแลงา่ยและสะดวก เนื่องจากมจีุดศนูย์กลางควบคุมอยูท่ีฮ่ับ
ขอ้เสยีของโทโพโลยแีบบดาว
1. สื้นเปลืองสายเคเบลิ เพราะต้องใช้เท่ากับจ านวนเครื่องที่เชื่อมต่อ
2. หากต้องการเพ่ิมโหนด ฮับจะต้องมีพอร์ตว่างให้เชื่อมต่อ และลากสายเคเบิลเชื่อมต่อ
ระหว่างฮับไปยงัโหนดที่ต้องการเพิ่ม
3. หากฮับช ารุดใช้งานไมไ่ด้ คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อจะไม่สามารถใช้งานไดท้ั้งหมด
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3. โทโพโลยแีบบวงแหวน (Ring Topology)
 โหนดต่างๆ จะมีการเชื่อมต่อกันด้วยสายสัญญาณจากโหนดหนึ่งไปยังอีกโหนดหนึง่

ในลักษณะจุดต่อจุดต่อกันไปเรื่อยๆ จนกระทัง่โหนดแรกและโหนดสุดท้ายเชื่อมโยงถึง
กัน เกิดเป็นลูปวงกลมหรือวงแหวนขึน้มา 

 แต่ละโหนดในวงแหวนท าหนา้ที่คล้ายกับเคร่ืองทวนสญัญาณไปในตัว หากโหนด
ได้รับสัญญาณ ก็จะทวนสญัญาณส่งต่อไปยังโหนดถัดไปเรื่อยๆ

 การส่งข้อมลูในโทโพโลยีวงแหวน เรยีกว่า การส่งต่อโทเคน (Token Passing) 
โดยโทเคนเป็นข้อมูลพิเศษทีส่่งผา่นในเครือข่าย ซึ่งแต่ละเครือข่ายจะมีเพียงโทเคน
เดียว
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ข้อดขีองโทโพโลยแีบบวงแหวน
1. แต่ละโหนดในวงแหวนมีโอกาสส่งข้อมูลได้เทา่เทียมกนั
2. ประหยัดสายสัญญาณ โดยจะใชส้ายสัญญาณเท่ากับจ านวนโหนดทีเ่ชื่อมต่อ
3. ง่ายต่อการติดต้ัง และเพ่ิม/ลบจ านวนโหนด
ขอ้เสยีของโทโพโลยแีบบวงแหวน
1. หากวงแหวนช ารุดหรือขาด จะส่งผลกระทบต่อระบบทั้งหมด
2. ตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ยาก เนือ่งจากหากมีโหนดใดเกิดข้อขัดข้อง จะต้องท าการ
ตรวจสอบทลีะจุดว่าขัดข้องอยา่งไร
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4. โทโพโลยแีบบแมซ (Mesh Topology)
 เป็นการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดอย่างแท้จรงิ โดยที่แต่ละโหนดจะเชื่อมต่อถึงกันหมด 

โดยใช้สายสัญญาณทุกการเชื่อมต่อ
 เป็นการส ารองเส้นทางเดนิของข้อมูลได้เป็นอย่างดี หากสายสญัญาณเสน้ใดเสน้หนึง่

ขาด ก็ยังมีเส้นทางอื่นที่สามารถสง่ขอ้มูลได้
 สูตรในการค านวณจุดเชื่อมต่อที่ต้องใช้สายสัญญาณเชื่อมโยง

Connection = (N – N)
2

2
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ข้อดขีองโทโพโลยแีบบแมซ
1. เนื่องจากเป็นการเชื่อมต่อกันโดยตรงระหวา่งโหนด ดังนั้นสามารถใช้แบนด์วิธบน
สายสัญญาณได้อย่างเต็มที่ ไม่มีโหนดอ่ืนๆ มาแชร์การใช้งาน
2. มีความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวในข้อมลูทีส่ื่อสารกันระหวา่งโหนด
3. ระบบมีความทนทานต่อความผดิพลาด (Fault Tolerant) เนื่องจากหากมลีิงค์ใด
เสียหาย สามารถเลี่ยงไปใช้งานลิงค์อื่นทดแทนได้
ขอ้เสยีของโทโพโลยแีบบแมซ
1. เป็นรูปแบบการเชื่อมต่อที่สิน้เปลอืงสายสัญญาณมากทีสุ่ด
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การจ าแนกประเภทของเครือข่าย สามารถท าได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กบัเกณฑท์ี่ใช้ โดยทัว่ไปการ
จ าแนกประเภทของเครือข่ายมีอยู่ 3 วิธี คือ
1. ใชล้ักษณะหนา้ทีก่ารท างานของคอมพวิเตอร์ในเครอืข่ายเปน็เกณฑ์

- Peer-to-Peer Network
- Client-Server Network

2. ใชร้ะดบัความปลอดภยัของขอ้มลูเปน็เกณฑ์
- Intranet
- Internet
- Extranet

3. ใชข้นาดทางกายภาพของเครอืขา่ยเปน็เกณฑ์
- LAN (Local Area Network) 
- MAN (Metropolitan Area Network)
- WAN (Wide Area Network)
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1. เครอืขา่ย Peer-to-Peer
 คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้เครือข่าย ซึ่งเรียกว่า 

เพียร์ (Peer) โดยคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะท าหน้าที่เป็นท้ังไคล
เอนท์ และเซิร์ฟเวอร์ แล้วแต่การใช้งานของผู้ใช้

 ไม่จ าเป็นต้องมีผู้ดูแลระบบ โดยผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะเป็นคน
ก าหนดว่าข้อมูลหรือทรัพยากรใดบ้างที่ต้องการแชร์กับผู้ใช้คนอื่นๆ

 การใช้งานแบบ Peer-to-Peer บางทีเรียกว่า Workgroup ซึ่ง
ส่วนมากจะมีจ านวนน้อยกว่า 10 คน
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เครือข่าย Peer-to-Peer เหมาะส าหรับสภาพแวดล้อม ดังนี้
 มีผู้ใช้เครือข่าย 10 คน หรือน้อยกว่า
 มีทรัพยากรเครือข่ายท่ีต้องแชร์กันไม่มากนัก เช่น ไฟล์ เครื่องพิมพ์
 ไม่มีความจ าเป็นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 ในอนาคตยังมีการขยายตัวของเครือข่ายไม่มากนัก
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2. เครอืข่าย Client/Server
 เป็นระบบท่ีได้รับการยอมรับให้เป็นมาตรฐานการสร้างเครือข่ายในปัจจุบัน
 เมื่อเครือข่ายมีขนาดใหญ่ข้ึน จ านวนผู้ใช้มากขึ้น การดูแลและจัดการ

ระบบซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เครือข่ายจ าเป็นต้องมีเซริ์ฟเวอรใ์นการจัดการ
เรื่องต่างๆ และให้บริการอื่นๆ

 เซิร์ฟเวอร์ควรมีประสิทธิภาพสูง สามารถให้บริการผู้ใช้ได้หลายคนในเวลา
เดียวกัน และท าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยในการเข้ามาใช้บริการและ
ทรัพยากรต่างๆ ของผู้ใช้ 
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 มีลักษณะการท างานโดยรวมการดูแลและจัดการเครือข่าย พร้อมท้ังการ
เข้าถึงข้อมูล และทรัพยากรท่ีมีการแชร์ในเครือข่ายไว้เป็นศูนย์กลาง ท าให้
ง่ายต่อการค้นหาและจัดการ 

 ในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล ผู้ดูแลระบบสามารถก าหนดนโยบายการ
รักษาความปลอดภัยและบังคับใช้กับผู้ใช้ทุกคนในเครือข่ายได้

 สามารถป้องกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับข้อมูล ซึ่งเป็นทรัพยากร
ท่ีส าคัญท่ีสุดขององค์กร โดยวิธีการส ารองข้อมูล

 เนื่องจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์มีโปรแกรมช่วยในการดูแลและจัดการเครือข่าย
มากมาย ท าให้สามารถรองรับผู้ใช้ได้หลายพันคน
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1. เครอืขา่ย Intranet
 เป็นเครือข่ายส่วนบุคคล ข้อมูลจะถูกแชร์เฉพาะผู้ใช้ท่ีอยู่ในเครือข่าย

เท่านั้น เช่น เป็นเครือข่ายท่ีองค์กรสร้างขึ้นส าหรับให้พนักงานใช้เท่านั้น 
การแชร์ข้อมูลจะอยู่เฉพาะในอินทราเน็ตเท่านั้น

 ถ้ามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับโลกภายนอกหรืออินเตอร์เน็ต องค์กร
สามารถท่ีจะก าหนดนโยบายได้ และได้รับการปกป้องโดยไฟร์วอลล์ 
(Firewall) ซึ่งเป็นได้ท้ังฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อท าหน้าที่กรอง
ข้อมูลท่ีแลกเปลี่ยนกันระหว่างอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต
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2. เครอืข่าย Internet
 มีต้นก าหนดมาจากโครงการที่ชื่อว่า ARPANET ของกระทรวงกลาโหม

ของสหรัฐ จุดประสงค์เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ท่ีอยู่ห่างไกลกัน
 เป็นเครือข่ายสาธารณะที่ทุกคนสามารถเชื่อมต่อเข้าไปได้ ไม่มีความ

ปลอดภัยของข้อมูลเลย เนื่องจากทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างที่
แลกเปลี่ยนกันผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

 การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตท าได้โดยการเชื่อมต่อเข้ากับองค์กรใหบ้ริการ ที่
เรียกว่า ISP (Internet Service Provider) 
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3. เครอืข่าย Extranet
 เป็นเครือข่ายแบบกึ่งอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต 
 ส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายท่ีเชื่อมต่อกันระหว่างสององค์กร มีการควบคุมการ

แลกเปลี่ยน เพ่ือแลกเปลี่ยนเฉพาะข้อมูลบางอย่างซึ่งกันและกัน
 การสร้างเอ็กส์ทราเน็ตจะเน้นท่ีระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูล 

รวมถึงการติดตั้งไฟร์วอลล์ และนโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
และการบังคับใช้
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1. เครอืขา่ย LAN (Local Area Network)
 เครือข่ายท้องถิ่น เป็นระบบการสื่อสารข้อมูลท่ีอนุญาตให้คอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีอิสระต่อกัน มาเชื่อมต่อกันในรูปแบบของเครือข่าย 
ท าให้สามารถแชร์ทรัพยากรร่วมกันบนเครือข่ายได้

 การเชื่อมโยงจะครอบคลุมบริเวณค่อนข้างจ ากัด ไม่เกิน 1 กิโลเมตร เช่น 
การเชื่อมโยงภายในอาคาร หรือภายในส านักงาน

 มีหลักการว่า การส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง และมีอัตราความผิดพลาดใน
การส่งข้อมูลต่ า
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2. เครอืข่าย MAN (Metropolis Area Network)
 เป็นเครือข่ายความเร็วสูง สนับสนุนระบบเรียลไทม์ การเชื่อมต่อ

ประกอบด้วยศูนย์ข้อมูล (Data Center), ISP รวมถึงหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

 เป็นเครือข่ายท่ีใช้สายสื่อสารชนิดไฟเบอร์ออปติก สามารถรองรับอัตรา
ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลสูงถึงหนึ่งล้านบิตต่อวินาที มีอัตรา
ผิดพลาดต่ า และมีทรูพุตสูง



แบ่งตามขนาดทางกายภาพของเครือขา่ย

การพิจารณาคุณสมบัติเพื่อแบ่งแยกเครือข่าย MAN กับเครือข่าย LAN
1. เครือข่ายระดับเมืองครอบคลุมระยะทางที่ไกลกว่า โดยจะครอบคลุมบริเวณเขต

เมืองหรือจังหวัดใหญ่ๆ ส่วนเครือข่ายท้องถิ่นครอบคลุมการใช้งานภายในตึก 
หรืออาคาร

2. หากมีข้อบกพร่องเกิดขึ้น จะมีระบบกู้คืนที่รวดเร็ว โดยมีการออกแบบวงจรที่
เรียกว่า Redundant Circuits เพื่อรองรับต่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดย
เครือข่ายจะสามารถจัดการเส้นทางใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

3. รูปแบบการเชื่อมต่อจะอยู่บนพื้นฐานของเครือข่ายวงแหวน เป็นทั้งแบบลอจิคัล
และฟิสิคัลในตัว จึงไม่ไดม้ีแค่ข้อมูลเท่านั้นที่ส่งผ่านวงแหวน แต่บนเครือข่ายจะ
มีอุปกรณ์ เช่น เร้าเตอร์ และสวิตซ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับวงแหวน
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3. เครอืข่าย WAN (Wide Area Network)
 เป็นเครือข่ายท่ีมีการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน ครอบคลุมพื้นท่ี

ระดับประเทศหรือข้ามทวีป โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านระยะทาง มักใช้งาน
เกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลขนาดใหญ่ระหว่างกัน เช่น อีเมล์ ฐานข้อมูล

 มีสถานีเชื่อมต่อเป็นจ านวนมาก และมีรูปแบบการเชื่อมต่อท่ีแตกต่างกัน 
จึงจ าเป็นต้องมีแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ เพื่อให้สามารถใช้เครือข่ายได้ตาม
วัตถุประสงค์

 ภาพรวมของเครือข่ายจะประกอบด้วยเครือข่ายย่อย เรียกว่า ซับเน็ต 
(Subnet) โดยซับเน็ต คือกลุ่มของโหนดต่างๆ ท่ีเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน
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 เนื่องจากเครือข่ายประกอบด้วยหลายซับเน็ตย่อยๆ และทุกโหนดอาจจะ
ไม่มีลิงค์เชื่อมต่อกัน บางโหนดอาจมีลิงค์เชื่อมต่อมากกว่าหนึ่งลิงค์ แต่
บางโหนดอาจเชื่อมต่อกับบางโหนดเท่านั้น ดังนั้นในการถ่ายโอนข้อมูล
ต้องอาศัยเทคนิคการสวิตช์ไปมาระหว่างโหนดของลิงค์ต่างๆ เพื่อให้ไปถึง
ปลายทางได้ เรียกเทคนิคนี้ว่า เครือข่ายสวิตชิ่ง (Switching 
Network)



สวิตชิง่ (Switching)

เทคนคิการสวติชิง่ม ี3 ประเภท ดงันี้
1. เซอร์กิตสวิตชิ่ง (Circuit-Switching Networks)
2. เมสเสจสวิตชิ่ง (Message Switching Networks)
3. แพ็กเก็ตสวิตชิ่ง (Packet Switching Networks)



เซอรก์ติสวิตชิง่ (Circuit-Switching Networks)

1. เซอรก์ติสวติชิง่ (Circuit-Switching Networks)
 หลักการท างาน คือ จะสร้างเส้นทางเพื่อส่งข้อมูล โดยตลอดระยะเวลาท่ีมีการ

ส่ือสาร เส้นทางนั้นจะถูกถือครอง (Dedicated Path) ผู้อื่นไม่สามารถใช้
งานเส้นทางเหล่านั้นได้ จนกระท่ังยุติการส่ือสาร จึงจะปลดการถือครองออก 
(Release)

 ในช่วงแรกจ าเป็นต้องมีการรอคอย แต่เมื่อสร้างเส้นทางเพื่อเช่ือมต่อกับ
ปลายทางแล้ว การรับส่งข้อมูลจะท าได้ทันทีอย่างรวดเร็ว ผ่านเส้นทางที่
เสมือนท่อส่งข้อมูล โดยมีค่าหน่วงเวลาน้อยมาก เช่น ระบบโทรศัพท์

 อุปกรณ์ในการรับส่งข้อมูล จ าเป็นต้องมีอัตราความเร็วในการส่งข้อมูล (Date 
Rate) เท่ากัน



เซอรก์ติสวิตชิง่ (Circuit-Switching Networks)
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2. เมสเสจสวติชิง่ (Message Switching Networks)
 หลักการท างาน คือ การส่งข้อมูลจะส่งต่อเป็นทอดๆ โดยจะมีการถือ

ครองเส้นทางในการล าเลียงข้อมูลในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น โดยเมื่อโหนด
หนึ่งโหนดใดได้จัดเก็บเมสเสจนั้นไว้ชั่วคราวแล้ว เส้นทางก็จะถูกปลดออก
เพื่อให้ผู้อื่นใช้งานได้

 ข้อเสียคือ มีค่าหน่วงเวลาสูง เนื่องจากข้อมูลท่ีส่งไประหว่างทางนั้น จะ
ถูกจัดเก็บไว้ชั่วคราว ซึ่งอุปกรณ์ในการจัดเก็บนั้นมีการประมวลผลช้า

 หากข้อมูลท่ีส่งมีขนาดใหญ่ มีการแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆ ต้องเสียเวลา
ในการส่งมาก รวมท้ังหากจ านวนโหนดท่ีส่งต่อมีจ านวนมาก ก็ท าให้เกิด
ความล่าช้าขึ้นเช่นกัน



เมสเสจสวิตชิ่ง (Message Switching Networks)
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3. แพก็เกต็สวติชิง่ (Packet Switching Networks)
 หลักการท างาน คือ ในการส่งข้อมูลจะท าการแบ่งเมสเสจข้อมูลออกเป็น

ชิ้นเล็กๆ เรียกว่า แพ็กเก็ต แต่ละแพ็กเก็ตจะถูกส่งจากต้นทางไปยังปลาย
ทางผ่านโหนดต่างๆ โหนดท่ีรับแพ็กเก็ตจะจัดเก็บแพ็กเก็ตไว้ชั่วคราวบน
หน่วยความจ า เช่น แรม และท าการส่งต่อไปยังโหนดถัดไปเรื่อยๆ 
จนกระทั่งถึงปลายทาง

 ข้อดีคือ มีค่าหน่วงเวลาต่ า โดยค่าหน่วงเวลาของแพ็กเก็ตแรกจะเกิดขึ้น
เพียงชั่วครู่ขณะท่ีมีการวิ่งผ่านเส้นทางที่วางไว้ในรอบแรก จากนั้นแพ็กเก็ต
ท่ีส่งถัดมาจะทยอยส่งตามกันมาอย่างรวดเร็ว และหากใช้สายส่งสัญญาณ
ความเร็วสูง จะท าให้ค่าหน่วงเวลาท่ีเกิดขึ้นมีค่าต่ ามาก
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การส่ือสารด้วยวิธีแพ็กเก็ตสวิตช่ิงสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ
1. เครอืขา่ยดาตา้แกรม (Datagram Networks)
 ใช้งานอยู่บนช้ันสื่อสารเน็ตเวิร์ก
 แต่ละแพ็กเก็ตจะถูกส่งไปตามเส้นทางอย่างอิสระ สามารถใช้เส้นทางแตกต่าง

กันได้ถึงแม้ว่าจะมาจากเมสเสจเดียวกัน โดยสวิตช์ในเครือข่าย หรือเร้าเตอร์ท า
หน้าที่ส่งผ่านเครือข่ายจากต้นทางไปยังปลายทาง

 ข้อเสีย คือ แพ็กเก็ตต่างๆ ที่ส่งมายังปลายทางจะถึงที่หมายไม่พร้อมกัน โดย
เป็นหน้าที่ของโปรโตคอลในช้ันสื่อสารสูงขึ้นไป ที่จะจัดการเร่ืองล าดับของดาต้า
แกรม และการสูญหายและซ้ าซ้อนของดาต้าแกรม ก่อนที่จะส่งผ่านไปยัง
แอปพลิเคช่ัน
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1. เครอืขา่ยเวอร์ชวลเซอร์กติ (Virtual-Circuit Networks)
 เป็นการผสมผสานการท างานระหว่างเครือข่ายเซอร์กิตสวิตชิ่ง (ท างานบนช้ัน

ส่ือสารฟิสิคัล) และเครือข่ายดาต้าแกรม (ท างานบนช้ันส่ือสารเน็ตเวิร์ก) เข้า
ด้วยกัน โดยเวอร์ชวลเซอร์กิตจะท างานบนช้ันสื่อสารดาต้าลิงค์

 ในเชิงตรรกะ จะดูเหมือนว่าเป็นวงจรที่ติดต่อกัน แต่ในเชิงกายภาพ จะเป็น
การเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายสวิตช์ ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อแบบไม่ถาวร โดยจะ
ท างานในช่วงเวลาหนึ่งเมื่อมีการส่งผ่านแพ็กเก็ต และช่วงที่ไม่มีการส่งผ่านแพ็ก
เก็ตก็จะไม่มีการเชื่อมต่อระหว่างกัน

 ท าการสร้างวงจรสมมติขึ้นมา เสมือนกับมีเส้นทางจริงที่เช่ือมโยงอย่างต่อเนื่อง
จากต้นทางไปยังปลายทาง


