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บทที ่4 

เครือขา่ยคอมพวิเตอร์ 

  เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์คอื การน าคอมพวิเตอรต์ ัง้ แต่ 2 เคร ือ่งขึน้ ไป 

มาเชือ่มตอ่กนัดว้ยอุปกรณ ์

สือ่สาร โดยการเชือ่มตอ่กนันี ้อาจมเีฉพาะกลุ่มเคร ือ่งคอมพวิเตอร ์

หรอืคอมพวิเตอรก์บัอปุกรณอ์ืน่ ๆ เชน่ 

เคร ือ่งพมิพ ์เป็นตน้ 

ผูใ้ชง้านสามารถแลกเปลีย่นขอ้มูลซึง่กนัและกนัในเครอืขา่ยและใชอ้ปุกรณท์ีเ่ช ือ่

มตอ่ 
 

อปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือขา่ย 

1. แผน่วงจร LAN (LAN Card):  

 เป็นแผน่วงจรหรือการ์ดทีใ่ชใ้นการตอ่เครือ่งคอมพวิเตอร์เขา้กบัสาย 

LAN  

 ลกัษณะของการ์ดจะเป็นแบบ PCI ทีใ่ชเ้สียบเขา้ในแผน่วงจรหลกั 

(Mainboard) ของเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

อีกดา้นหน่ึงของการ์ดจะมีชอ่งเสียบส าหรบัสายน าสญัญาณ 

หรือในบางรุน่ จะเป็นเสาอากาศส าหรบัการเชือ่มตอ่แบบไรส้าย  

 ในปจัจุบนัแผน่วงจรหลกัของเครือ่งคอมพวิเตอร์จะมีการ์ดอยูเ่รียบร้

อยแลว้ โดยทีผู่ใ้ชง้านไมจ่ าเป็นตอ้งซ้ือการ์ดมาตดิต ัง้เพิม่เตมิ 

เรียกวา่ LAN Card on Board 
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2. อุปกรณ์รวมสาย (Hub):  

 เป็นอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการเชือ่มตอ่คอมพวิเตอร์เขา้ดว้ยกนัในระบบ 

LAN  

 เป็นตวักลางในการเชือ่มตอ่เครือ่งคอมพวิเตอร์เขา้ดว้ยกนั 

 โดยจ านวนของเครือ่งคอมพวิเตอร์ทีส่ามารถเชือ่มตอ่กนัไดน้ัน้ 

จะขึน้อยูก่บัจ านวนช่องสญัญาณของ Hub หรือทีเ่รียกวา่พอร์ต 

(Port)  

 จ านวนพอร์ตของ Hub นัน้ อาจมีต ัง้แต ่8, 16, 24 

หรือมากกวา่นัน้ก็ได ้ 

 การท างานของ Hub นัน้ เมือ่ไดร้บัขอ้มูลเขา้มา 

จะท าการทวนและกระจายสญัญาณขอ้มูลไปใหก้บัเครือ่งคอม

พวิเตอร์ทุกเครือ่งในเครือขา่ย  

 เป็นผลใหค้อมพวิเตอร์ทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง ไดร้บัขอ้มูลนัน้ ๆ 

ไปดว้ย 

 

 

 

3. Switch การท างานของสวติช ์ เมือ่รบัขอ้มูลเขา้มา Switch จะ 

ท าการวเิคราะหข์อ้มูลว่า เป็นของเคร_ืองคอมพวิเตอรเ์คร_ืองใดในเครอืขา่ย 

แลว้ท าการส่งขอ้มูลไปยงัเคร ือ่งคอมพวิเตอรน้ั์นๆ 

จะชว่ยลดการจราจรของขอ้มูลในเครอืขา่ย 

การใชง้านเครอืขา่ยจะมคีวามคล่องตวัมากขึน้ 
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4. Router:  

 เป็นอุปกรณ์เครือขา่ยทีท่ าหน้าทีใ่นการเชือ่มตอ่เครือขา่ยระยะไกลต ั้

งแตส่องเครือขา่ยขึน้ไปเขา้ดว้ยกนั  

 ในการเชือ่มตอ่น้ี Router 

จะท าหน้าทีใ่นการเลือกเสน้ทางทีเ่หมาะสมมากทีสุ่ดในการสง่ขอ้มูล 

โดยอาศยัตารางเสน้ทาง (routing table) ทีม่ีอยู ่ 

 ในการท างานจรงิของ Router นัน้ 

จะท างานรว่มกนัเป็นเครือขา่ยขนาดใหญ ่

ท าใหผ้ลลพัธ์ของการหาเสน้ทางทีจ่ะสง่ขอ้มูลไดเ้สน้ทางทีส่ ัน้ทีสุ่ด 

รวดเร็วทีสุ่ด  

▪ ซึง่ปจัจุบนัสามารถใชง้านกบัการท างานในเวลาจรงิ (real 

time) ได ้เช่น การประชุมออนไลน์ 

การโทรศพัท์ผา่นอนิเทอร์เน็ต เป็นตน้ 
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5. Modem:  

มาจากค าวา่ Modulation/Demodulation 

เป็นอุปกรณ์ทีท่ าหน้าทีใ่นการแปลงสญัญาณดจิทิลั  (digital) 

ใหเ้ป็นแอนะล็อก  (analog) และตรงกนัขา้ม โดยการท างานของ 

Modulation นัน้ 

เป็นการแปลงสญัญาณดจิทิลัจากเครือ่งคอมพวิเตอร์ตน้ทางใหก้ลายเป็นสญัญา

ณแอนะล็อก แลว้สง่ไปตามสายโทรศพัท์ สว่นการท างานของ 

Demodulation นัน้ เป็นการเปลีย่นจากสญัญาณแอนะล็อก 

ทีไ่ดจ้ากสายโทรศพัท์ใหก้ลบัไปเป็นสญัญาณดจิทิลั 

เพือ่สง่ตอ่ไปยงัเครือ่งคอมพวิเตอร์ปลายทาง สามารถแบง่ได ้4 ประเภท ดงัน้ี 

 

  1. Analog Modem: เป็น Modem รุน่แรก ๆ 

ทีท่ าหน้าทีใ่นการเชือ่มตอ่คอมพวิเตอร์เขา้กบัเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต 

ไมส่ามารถใชง้านพรอ้มกนักบัการพูดคยุโทรศพัท์ได ้

โดยมีความเร็วสูงสุดในการเชือ่มตอ่อยูท่ี ่56 Kbps แตใ่นการใชง้านจรงิ 

อาจจะเป็นไปไมไ่ดเ้น่ืองจากสภาพแวดลอ้มและสภาพของสายโทรศพัท์ 

  2. Cable Modem: เป็น Modem ทีส่ามารถรบั-

สง่ขอ้มูลดจิทิลัไดโ้ดยตรง มีความเร็วในการเชือ่มตอ่สูง  Modem 

ชนิดน้ีจะใชส้ายน าสญัญาณเป็นสายใยแกว้น าแสงและสายแกนรว่ม 

มีความเร็วสูงสุดในการรบัขอ้มูลอยูท่ี ่10 Mbps 

และความเร็วสูงสุดในการสง่ขอ้มูลอยูท่ี ่2 Mbps 

    3. ISDN Modem:ใชใ้นเครือขา่ยดจิทิลัทีเ่รียกวา่ Integrated Services 

Digital Network:  ISDN 

ซึง่ไดร้บัการพฒันาเพือ่มารองรบัการสง่ผา่นขอ้มูลประเภทภาพและเสียงผา่นอนิเ

ทอร์เน็ต เช่น Video Conference, Video Streaming เป็นตน้ 

สามารถสนบัสนุนความเร็วไดต้ ัง้แต ่57.6 Kbps - 128 Kbps 

  4. ADSL Modem: ใชใ้นเครือขา่ยดจิทิลั 

ท าหน้าทีใ่นการเชือ่มตอ่อยูก่บัเครือขา่ยตลอดเวลา มีความเร็วในการเชือ่มตอ่สูง 

สามารถรบัสง่ขอ้มูลไดร้วดเร็ว ในระหวา่งการใชง้านอนิเทอร์เน็ต 
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สามารถพูดคยุโทรศพัท์ไดเ้ป็นปกต ิปจัจุบนัไดร้บัความนิยมมากทีสุ่ด 

เพราะตวัเครือ่งและอตัราคา่บรกิารทีถู่กลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. สายน าสญัญาณ หรือ สือ่กลาง (Media):  

 ในการรบั-สง่ขอ้มูลนัน้ 

จะตอ้งอาศยัสือ่กลางในการสง่สญัญาณไฟฟ้าซึง่บรรจุขอ้มูลอยูจ่ากจุ

ดสง่ไปยงัจุดรบั 

โดยสญัญาณไฟฟ้าน้ีอาจจะถูกสง่โดยแบบใชส้ายเคเบลิ (wired) 

หรือแบบไรส้าย (wireless) สายเคเบลิทีนิ่ยมใช ้ไดแ้ก่ 

1. สายตเีกลียวคู ่(Twisted Pair):  

 เป็นสายทองแดงขนาดเล็กทีหุ่ม้ดว้ยฉนวนพลาสตกิ 

มีลกัษณะคลา้ยสายโทรศพัท์ 

โดยทีแ่ตล่ะคูส่ายจะถูกพนักนัตามมาตรฐาน  

Analog 

Digital 

ADSL 

Modem 
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 เพือ่ลดการรบกวนจากคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าทีม่าจากคูส่าย

ขา้งเคยีงภายในเคเบลิเสน้เดยีวกนัหรือจากภายนอก  

 ระยะทางทีส่ามารถเดนิสายสญัญาณได ้ไมค่วรเกนิ  

100  เมตร ถา้เกนิกวา่นัน้ จะท าใหส้ญัญาณออ่น 

ไมช่ดัเจน อาจกอ่ใหเ้กดิปญัหาในการรบั-สง่ขอ้มูล 

2. สายแกนรว่ม (Coaxial Cable):  

 เป็นสายน าสญัญาณเสน้เดีย่ว 

รอบนอกจะถูกหอ่หุม้ดว้ยโลหะถกั 

เพือ่ป้องกนัการรบกวนจากคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า  

 ลกัษณะจะเหมือนกบัสายสญัญาณเคเบลิทีวี  

 ในสมยักอ่นจะใชใ้นการเชือ่มตอ่เครือ่งคอมพวิเตอร์ในร

ะบบเครือขา่ยระดบัทอ้งถิน่ (LAN) หรือ 

การสง่ขอ้มูลระยะไกลระหวา่งชุมสายโทรศพัท์ 

การสง่ขอ้มูลสญัญาณวีดทีศัน์  

 ในปจัจุบนั 

สายแกนรว่มน้ีไมนิ่ยมน ามาตดิต ัง้ในระบบเครือขา่ย 

LAN เน่ืองจากมีความยุง่ยากและราคาคา่ใชจ้า่ยสูง 

 

    

3. สายใยแกว้น าแสง (Fiber Optic Cable):  
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▪ เป็นสายทีน่ าสญัญาณแสงแทนสญัญาณไฟฟ้า 

โดยขอ้มูลจะถูกแปลงจากสญัญาณไฟฟ้าเป็นสญัญาณแสงโดย

ใชอุ้ปกรณ์พเิศษ  

▪ ลกัษณะของสายจะเป็นสายพลาสตกิทีช่ ัน้ป้องกนัหุม้อยูห่ลาย ๆ 

ช ัน้  

▪ ความเร็วในการสง่สญัญาณนัน้จะสูงมาก 

และสามารถสง่ขอ้มูลในระยะไกล ๆ ได ้ 

▪ มีการรบกวนจากคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าอืน่ ๆ น้อย  

▪ ปจัจุบนัใชใ้นระบบเครือขา่ย LAN ความเร็วสูงมาก เชน่ 

Gigabit Ethernet  

▪ ปญัหาของสายใยแกว้น าแสงคอืความเปราะบางของสาย 

ซึง่มีโอกาสช ารุดไดง้า่ยกวา่ 

และราคาทีย่งัคอ่นขา้งแพงอยูใ่นปจัจุบนั 

   

 

4. ไรส้าย (Wireless):  

▪ การสง่สญัญาณแบบไรส้ายนัน้ จะใชค้ลืน่วทิยุ (Radio 

Frequency: RF) ในการรบั-สง่ขอ้มูล 

โดยอาศยัอากาศเป็นตวักลางในการกระจายสญัญาณดงักลา่ว  
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▪ ประโยชน์ คอื การทีเ่ราไมต่อ้งวางสายเคเบลินั่นเอง 

ซึง่สามารถสรา้งเครือขา่ยในพื้นทีท่ีไ่มเ่อื้ออ านวยได ้เชน่ 

ในหอพกัแหง่หน่ึง เป็นตกึ 3 ช ัน้ มีผูอ้าศยัอยูช่ ัน้ละ10 คน 

ซึง่แตล่ะคนสามารถเชือ่มตอ่กนัไดโ้ดยใชเ้ทคโนโลยีแบบไรส้า

ยได ้โดยทีไ่มต่อ้งเดนิสายเคเบลิใหม ่เป็นตน้ 

    เครือขา่ยระดบัทอ้งถิน่ไรส้าย (Wireless LAN)  นัน้ 

จะมีความถีอ่ยูร่ะหวา่ง 2.4 - 2.4835 GHz 

ซึง่ไดร้บัความนิยมในการใชง้านกนัอยา่งแพรห่ลายมากทีสุ่ดในปจัจุบนัน้ี 

และมีอุปกรณ์ทีร่องรบัอยา่งมากมายทีเดยีว 

ค าศพัท์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 โพรโทคอล (Protocol) คอื กฏเกณฑ์ ระเบียบวธิีการ 

หรือขอ้ปฏบิตัติา่งๆทีก่ าหนดขึน้เพือ่เป็นขอ้ตกลงในการใชเ้ป็นมาตร

ฐานในการตดิตอ่สือ่สารกนั  

 ในการใชง้านอนิเทอร์เน็ตนัน้ มีโพรโทคอลใหใ้ชง้านมากมาย 

แตโ่พรโทคอลพื้นฐานทีใ่ชเ้ป็นประจ า ไดแ้ก ่TCP/IP, HTML, 

FTP 

   TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol)  

 เป็นชุดโพรโทคอลหลกัทีถู่กใชใ้นการสือ่สารผา่นเครือขา่ยอนิเ

ทอร์เน็ต   

 เพือ่ใหส้ามารถสง่ผา่นขอ้มูล จากตน้ทางไปยงัปลายทางได ้

ไมว่า่ในระหวา่งทาง จะเกดิปญัหาใด ๆ ขึน้ก็ตาม 

โพรโทคอลก็ยงัสามารถหาเสน้ทางหลีกเลีย่งปญัหาโดยอตัโนม ั

ตไิด ้

 ซึง่ TCP นัน้ 

ท าหน้าทีใ่นการสรา้งและควบคมุการสือ่สาร 

และมีกลไกควบคมุการรบัสง่ขอ้มูลใหถู้กตอ้งดว้ย  
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 สว่น IP นัน้ จะจดัการกบัทีอ่ยูแ่ละขอ้มูล 

และควบคมุการสง่ขอ้มูลบางอยา่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคน้

หาทีอ่ยู ่ 

  HTTP (HyperText Transfer Protocol)  

 เป็นโพรโทคอลทีใ่ชใ้นการเรียกดขูอ้มูลเว็บไซต์ 

ซึง่จะมีการระบุ http:// 

น าหน้าชือ่เครือ่งคอมพวิเตอร์ทีเ่ราตอ้งการเรียกดใูนชอ่งใสท่ี่อ

ยูใ่นเว็บบราวเซอร์  

 เชน่ http://www.buu.ac.th 

ก็จะเป็นการเรียกดหูน้าแรกของหน้าเว็บไซต์ของมหาวทิยาลยั

บูรพา เป็นตน้  

 ซึง่ปกต ิเราไมจ่ าเป็นตอ้งพมิพ์โพรโทคอลน้ีลงไป 

เว็บบราวเวอร์จะชว่ยเตมิใหเ้ราโดยอตัโนมตั ิ

FTP (File Transfer Protocol)  

▪ เป็นโพรโตคอลทีใ่ชใ้นการรบัสง่ขอ้มูลจากคอมพวิเตอร์เครือ่ง

หน่ึงไปยงัคอมพวิเตอร์อีกเครือ่งหน่ึงโดยตรง  

▪ ผูใ้ชง้านจะมองเห็นชือ่และนามสกุลของไฟล์ 

ซึง่สามารถดาวน์โหลดหรือแกไ้ขไฟล์ไดเ้ลยโดยตรงดว้ยโปรแ

กรมทีเ่หมาะสม  

▪ สามารถใชโ้อนยา้ยไฟล์ในปรมิาณมาก ๆ ไดใ้นคราวเดยีว 

ปจัจุบนัไมนิ่ยมใชเ้ทา่ใดนกั 

เพราะมีความยุง่ยากในการจดัต ัง้และรกัษาความปลอดภยั 

 

 

 

บรรณานุกรม 
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  เอกสารประกอบการเรียนการสอนจากคณาจารย์คณะวทิยาการสารสนเทศ 

มหาวทิยาลยับูรพา, “คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวติประจ าวนั”, 

2553 

 


