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ใบความรูที่ 1.3 
ระบบส่ือสารขอมูล 

 

ความหมายของการส่ือสารขอมูล  
 การส่ือสารขอมูล หมายถึง การโอนถาย (Transmission) ขอมูลหรือการแลกเปล่ียนขอมูลระหวาง
ตนทางกับปลายทาง โดยใชอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสหรือเครื่องคอมพิวเตอร ซ่ึงมีตัวกลาง เชน ซอฟตแวร
คอมพิวเตอรสําหรับควบคุมการสงและการไหลของขอมูลจากตนทางไปยังปลายทาง นอกจากนี้อาจจะมี
ผูรับผิดชอบในการกําหนดกฏเกณฑในการสงหรือรับขอมูลตามรูปแบบท่ีตองการ 
 

องคประกอบพ้ืนฐานของระบบส่ือสารขอมูล 
 การส่ือสารขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสนั้น จะทําไดก็ตอเม่ือมีองคประกอบตาง ๆ ดังตอไปนี้  
 1. ผูสงหรืออุปกรณสงขอมูล(Sender) 
 ขอมูลตางๆ ท่ีอยูตนทางจะตองจัดเตรียมนําเขาสูอุปกรณสําหรับสงขอมูล ซ่ึงไดแกเครื่องพิมพ หรือ
อุปกรณควบคุมตาง ๆ จานไมโครเวฟ จานดาวเทียม ซ่ึงขอมูลเหลานั้นถูกเปล่ียนใหอยูใน รูปแบบท่ีสามารถ
สงขอมูลนั้นไดกอน 
 2. ผูรับหรืออุปกรณรับขอมูล (Receiver) 
 ขอมูลท่ีถูกสงจากอุปกรณสงขอมูลตนทาง เม่ือไปถึงปลายทางก็จะมีอุปกรณสําหรับ รับขอมูล
เหลานั้นเพ่ือนําไปใชประโยชนตอไป อุปกรณเหลานี้ไดแก เครื่องพิมพ คอมพิวเตอร จานไมโครเวฟ จาน
ดาวเทียม ฯลฯ  
 3. โปรโตคอล  (Protocal) 
 โปรโตคอล คือ กฏระเบียบ หรือวิธีการใชเปนขอกําหนดสําหรับการส่ือสาร เพ่ือใหผูรับและผูสง
เขาใจกันได ซ่ึงมีหลายชนิดใหเลือกใช เชน TCP/IP, X.25, SDLC เปนตน 
 4. ซอฟตแวร (Software) 
 การสงขอมูลผานคอมพิวเตอรจําเปนตองมีโปรแกรมสําหรับกําเนินการ และควบคุมการสงขอมูล
เพ่ือใหไดขอมูลตามท่ีกําหนดไว ไดแก Novell’s netware] UNIX Windows NT ฯลฯ 
 5. ขาวสาร (Message) 
 เปนรายละเอียดซ่ึงอยูในรูปแบบตาง ๆ ท่ีจะสงผานระบบการส่ือสาร ซ่ึงมีหลายรูปแบบดังนี ้
  5.1 ขอมูล (Data)  เปนรายละเอียดของส่ิงตาง ๆ ซ่ึงถูกสรางและจัดเก็บดวยคอมพิวเตอร มี
รูปแบบแนนอน เชน ขอมูลเกี่ยวกับบุคคล ขอมูลเกี่ยวกับสินคา เปนตน ขอมูลสามารถนับจํานวนไดและ
สงผานระบบส่ือสารไดเร็ว 
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  5.2 ขอความ (Text) อยูในรูปของเอกสารหรือตัวอักขระ ไมมีรูปแบบท่ีแนนอน ชัดเจนนับ
จํานวนไดคอนขางยาก และมีความสามารถในการสงปานกลาง 
  5.3 รูปภาพ (Image) เปนขาวสารท่ีอยูในรูปของภาพกราฟกแบบตาง ๆ ไดแก รูปภาพนิ่ง 
ภาพเคล่ือนไหว ภาพวีดีโอ ซ่ึงขอมูลชนิดนี้จะตองอาศัยส่ือสําหรับเก็บ และใชหนวยความจําเปนจํานวนมาก 
  5.4 เสียง (Voice) อยูในรูปของเสียงพูด เสียงดนตรี หรือเสียงอ่ืน ๆ ขอมูลชนิดนี้จะกระจัด
กระจาย ไมสามารถวัดขนาดท่ีแนนอนได การสงจะทําไดดวยความเร็ว คอนขางต่ํา  
 6. ตัวกลาง(Medium) 
 เปนตัวกลางหรือส่ือกลางท่ีทําหนาท่ีนําขาวสารในรูปแบบตาง ๆ จากผูสงหรืออุปกรณสงตนทางไป
ยังผูรับ หรืออุปกรณรับปลายทาง ซ่ึงมีหลายรูปแบบไดแก สายไป ขดลวด สายเคเบิล สายไฟเบอรออฟติก 
ตัวกลางอาจจะอยูในรูปของคล่ืนท่ีสงผานทางอากาศ เชน คล่ืนไมโครเวฟ คล่ืนดาวเทียม หรือคล่ืนวิทยุ เปน
ตน 
 

องคประกอบดานระบบส่ือสารขอมูลจําแนกตามลักษณะการใชงาน 
 องคประกอบดานระบบส่ือสารขอมูล (Data Communication) หมายถึงระบบส่ือสารและอุปกรณท่ี
ชวยใหเราสามารถสงขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งไปถึงเครื่องหนึ่งท่ีอยูหางไกลออกไปได การ
ส่ือสารในระบบคอมพิวเตอร จําแนกตามลักษณะการใชงานได 4 ประเภท คอื 
 1. การจัดเกบ็และการคนคืนสารสนเทศ โดยใชเทอรมินัลสงและรับสารสนเทศผานสารโทรศัพท 
ใชกนัมากในธุรกิจการเงิน การธนาคาร และงานดานพัสด ุ
 
 
 
 
 
 2. คอมพิวเตอรกับคอมพิวเตอร ใชในกรณีท่ีตองการฐานขอมูลหรือสงแฟมขอมูลระหวางศูนย
คอมพิวเตอรหนึ่งไปยังอีกศูนยคอมพิวเตอรหนึ่งผานเครือขายโทรศัพท 
 
 
 
 
 



ง 23101 รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยพ้ืีนฐาน 5 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

3 
 

 3. การรับและสงผานสารสนเทศ โดยมีคอมพิวเตอรชนิดพิเศษทําหนาท่ีเปนสวิตซรับและสง
สารสนเทศตามจุดหมายปลายทางท่ีกําหนด ทําใหสามารถบริการสารสนเทศจํานวนมากในเวลาจํากัดได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. การแบงเวลาเคร่ือง วิธีใชเปนการส่ือสารขอมูลระดับสูง มีความซับซอนดานเทคนิควิธีโดยเฉพาะ
ระบบควบคุมศักยภาพของระบบนี้ไดแก ติดตอส่ือสารสนเทศกับผูใชทางไกลตอบรับทันทีท่ีผูใชปลายทาง
รองขอบริการผูใชหลายคนไดในเวลาเดียวกัน อนุญาตใหผูใชปลายทางใชโปรแกรมตางกันได 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสงสัญญาณขอมูล  
 การสงสัญญาณขอมูล หมายถึง การสงขอมูลหรือขาวสารตางๆจากอุปกรณสําหรับสงหรือผูสง ผาน
ทางตัวกลางหรือส่ือกลาง ไปยังอุปกรณรับหรือผูรับขอมูลหรือขาว ซ่ึงขอมูลหรือขาวสารท่ีสงไปอาจจะอยู
ในรูปของสัญญาณเสียง  คล่ืนแมเหล็กไฟฟาหรือแสงก็ได  
 

รูปแบบของการสงสัญญาณขอมูล 
 การสงสัญญาณขอมูล สามารถแบงไดเปน 4 รูปแบบดังนี้  
 1. การสงสัญญาณทางเดียว (One-Way Transmission หรือ Simplex) 
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 การสงสัญญาณแบบนี้ในเวลาเดียวกันจะสงไดเพียงทางเดียวเทานั้น ถึงแมวาตัวสงจะมีสัญญาณ
ชองทางก็ตาม ซ่ึงมักจะเรียกการสงสัญญาณทางเดียวนี้วา ซิมเพล็กซ ผูสงสัญญาณจะสงไดทางเดียว โดยท่ี
ผูรับจะไมสามารถโตตอบได เชน การสงวิทยุกระจายเสียง การแพรภาพโทรทัศน 
 2. การสงสัญญาณกึ่งทางคู (Half-Duplex หรือ Either-Way) 
 การสงสัญญาณแบบนี้เม่ือผูสงไดทําการสงสัญญาณไปแลว ผูรับก็จะรับสัญญาณนั้นหลังจากนั้น
ผูรับก็สามารถปรับมาเปนผูสงสัญญาณแทน สวนผูสงเดิมก็ปรับมาเปนผูรับแทนสลับกันได แตไมสามารถ
สงสัญญาณพรอมกันในเวลาเดียวกันได จึงเรียกการสงสัญญาณแบบนี้วา ฮารฟดูเพล็กซ (Half Duplex หรือ 
HD) ไดแก วิทยุสนามท่ีตํารวจใช เปนตน 
 3. การสงสัญญาณทางคู (Full-Duplex หรือ Both way Transmission) 
 การสงสัญญาณแบบนี้สามารถสงขอมูลไดพรอมกันท้ังสองทางในเวลาเดียวกัน เชน การใช
โทรศัพท ผูใชสามารถพูดสายโทรศัพทไดพรอม ๆ กัน  
 

ลักษณะของสัญญาณที่ใชในการสงสัญญาณขอมูล 
การสงสัญญาณขอมูล หรือขาวสารตาง ๆ สามารถทําได 2 ลักษณะดังนี้  
 1. การสงสัญญาณแบบอนาลอก(Analog Transmission) 
 การสงสัญญาณแบบอนาลอกจะไมคํานึงถึงส่ิงตาง ๆ ท่ีรวมอยูในสัญญาณเลย โดยสัญญาณจะแทน
ขอมูลอนาลอก เชน สัญญาณเสียง เปนตน ซ่ึงสัญญาณอนาลอกท่ีสงออกไปนั้นเม่ือระยะหางออกไป
สัญญาณก็จะออนลงเรื่อย ๆ ทําใหสัญญาณไมคอยดี ดังนั้นเม่ือระยะหางไกลออกไปสามารถแกไขไดโดยใช
เครื่องขยายสัญญาณ (Amplifier) แตก็มีผลทําใหเกิดสัญญาณรบกวน (Noise) ขึ้น ยิ่งระยะไกลมากขึ้น
สัญญาณรบกวนก็เพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงสามารถแกไขสัญญาณรบกวนนี้ไดโดยใชเครื่องกรองสัญญาณ (Filter) 
เพ่ือกรองเอาสัญญาณรบกวนออกไป 
 2. การสงสัญญาณแบบดิจิตอล(Digital Transmission) 
 การสงสัญญาณแบบดิจิตอลจะใชเม่ือตองการขอมูลท่ีถูกตองชัดเจนแนนอน ดังนั้นจึงจําเปนตอง
สนใจรายละเอียดทุกอยางท่ีบรรจุมากับสัญญาณ ในทํานองเดียวกันกับการสงสัญญาณแบบอนาลอก 
กลาวคือ เม่ือระยะทางในการสงมากขึ้น สัญญาณดิจิตอลก็จะจางลง ซ่ึงสามารถแกไขไดโดยใชอุปกรณทํา
สัญญาณซํ้า หรือรีพีตเตอร(Repeater) 
 ปจจุบันการสงสัญญาณแบบดิจิตอลจะเขามามีบทบาทสูงในการส่ือสารขอมูล เนื่องจากใหความ
ถูกตองชัดเจนของขอมูลสูง และสงไดในระยะไกลดวย สามารถเช่ือมตอเขาสูระบบคอมพิวเตอรไดงายดวย 
ท้ังนี้เนื่องจากสัญญาณจากคอมพิวเตอรอยูในรูปของดิจิตอลนั่นเองแตเดิมนั้นถาหากระยะทางใน การ
ส่ือสารไกลมักจะใชสัญญาณแบบอนาลอกเสียสวนใหญ เชน โทรศัพท, โทรเลข เปนตน  
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รูปแบบของการเชื่อมตออุปกรณส่ือสาร 
 การเช่ือมตออุปกรณส่ือสารเพ่ือส่ือสารขอมูลจากจุดหนึ่งไปยังอักจุดหนึ่งนั้น สามารถทําไดหลาย
รูปแบบขึ้นอยูกับความเหมาะสม สําหรับรูปแบบของการเช่ือมตอแบงออกเปนหลายรูปแบบดังตอไปนี้  
 1. การเชื่อมตอแบบจุดตอจุด (Point to Point Line) 
 เปนการเช่ือมตอแบบพ้ืนฐาน โดยตอจากอุปกรณรับหรือสง 2 ชุด ใชสายส่ือสารเพียงสายเดียวมี
ความยาวของสายไมจํากัด เช่ือมตอสายส่ือสารไวตลอดเวลา (Lease Line) ซ่ึงสายสงอาจจะเปนชนิดสายสง
ทางเดียว (Simplex) สายสงกึ่งทางคู(Half-duplex) หรือสายสงทางคูแบบสมบูรณ (Full-duplex) ก็ได และ
สามารถสงสัญญาณขอมูลไดท้ังแบบซิงโครนัสหรือแบบวิงโครนัส  
 2. การเชื่อมตอแบบหลายจุด(Multipoint or Multidrop) 
 เนื่องจากคาเชาชองทางในการสงผานขอมูลตองเสียคาใชจายสูง การเช่ือมตอแบบจุดตอจุดนั้น
ส้ินเปลืองสายส่ือสารมากการสงขอมูลไมไดใชงานตลอดเวลา จึงมีแนวความคิดท่ีจะใชสายส่ือสารเพียงสาย
เดียวแตเช่ือมตอกับหลายๆ จุด ซ่ึงทําใหประหยัดคาใชจายไดมากกวา  
 

ส่ือกลางที่ใชในการส่ือสารขอมูล  
                องคประกอบท่ีสําคัญท่ีใชในการส่ือสารขอมูลอันหนึ่งท่ีขาดไมได คือสายส่ือกลาง ซ่ึงแบงเปน 2 
ประเภทใหญ คือ ส่ือกลางท่ีกําหนดเสนทางได เชน สายโคแอกเซียล (Coaxial) สายเกลียวคู (Twisted-pair) 
สายไฟเบอรออฟติก (Fiber Optic) และส่ือกลางท่ีกําหนดเสนทางไมได เชน คล่ืนวิทยุ คล่ืนดาวเทียม คล่ืน
ไมโครเวฟ เปนตน 
 การเลือกส่ือกลางท่ีจะนํามาใชในการเช่ือมตอระบบส่ือสารขอมูลนั้น จําเปนตองพิจารณากันหลาย
ประการ เชน ความเร็วในการสงขอมูล ราคาของอุปกรณท่ีใช สถานท่ีใช การบริการ การควบคุม ตลอดจน
เทคโนโลยีท่ีจะนํามาใช ซ่ึงล่ือกลางแตละชนิดจะมีคุณสมบัติแตกตางกันไป  
 

ส่ือกลางที่กําหนดเสนทางได  
 สายโคแอกเซียล (Coaxial Cable) 
 สายโคแอกเซียลเปนสายท่ีนิยมใชกันคอนขางมากในระบบการส่ือสารความถ่ีสูงเชน สายอากาศ
ของทีวี สายชนิดนี้ถูกออกแบบมาใหมีคาความตานทาน 75 โอหมและ 50 โอหม โดยสาย 75 โอหม สวน
ใหญใชกับสายอากาศทีวีและสาย 50 โอหม จะนํามาใชกับการส่ือสารท่ีเปนระบบดิจิตอล คุณสมบัติของสาย
โคแอกเซียลประกอบดวยตัวนําสองสาย โดยมีสายหนึ่งเปนแกนอยูตรงกลางและอีกเสนเปนตัวนําลอมรอบ
อยูอีกช้ัน มีขนาดของสาย 0.4 ถึง 1 นิ้ว  
 สายโคแอกเซียลมี 2 แบบ คือ แบบหนา (Thick) และแบบบาง (Thin) แบบหนาจะแข็ง การเดินสาย
ทําไดคอนขางยาก แตสามารถสงสัญญาณไดไกลกวาแบบบาง 
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ตัวอยางสายโคแอกเซียล (Coaxial Cable) 

 
 สายคูบิดเกลียว (Twisted-Pair) 
 สายคูเกลียวเปนสายมาตรฐานสองเสนหุมดวยฉนวนแลวบิดเปนเกลียว สามารถรับสงขอมูลไดท้ัง
แบบ อนาลอกและแบบดิจิตอล สายชนิดนี้จะมีขนาด 0.015-0.056 นิ้ว สงขอมูลไดดวยความเร็ว 10 เมกะบิท
ตอวินาที ถาใชสงสัญญาณแบบอนาลอกจะตองใชวงจรขยายหรือแอมพลิฟายเออร ทุก ๆ ระยะ 5-6 กม.แต
ถาตองการสงสัญญาณแบบดิจิตอลจะตองใชอุปกรณทําซํ้าสัญญาณ (Repeater) ทุก ๆ ระยะ 2-3 กม. 
โดยท่ัวไปแลวสําหรับการสงขอมูลแบบดิจิตอล สัญญาณท่ีสงเปนลักษณะคล่ืนส่ีเหล่ียม สายคูบิดเกลียว
สามารถใชสงขอมูลไดหลายเมกะบิตตอวินาทีในระยะทางไดไกลหลายกิโลเมตร เนื่องจากสายคูเกลียว มี
ราคาไมแพงมาก ใชสงขอมูลไดดี และมีน้ําหนักเบา นอกจากนั้นยังงายตอการติดตั้ง จึงถูกใชงานอยาง
กวางขวางตัวอยางของสายคูบิดเกลียว คือ สายโทรศัพท สําหรับสายคูบิดเกลียวนั้นจะมีอยู 2 ชนิดคือ 
 สายคูบิดเกลียวชนิดหุมฉนวน (Shielded Twisted Pair : STP)  
 เปนสายคูบิดเกลียวท่ีหุมดวยฉนวนช้ันนอกท่ีหนาอีกช้ันหนึ่ง เพ่ือปองกันการรบกวนของคล่ืน
แมเหล็กไฟฟา  

 
ตัวอยางสาย STP 

 
 สายคูบิดเกลียวชนิดไมหุมฉนวน(Unshielded Twisted Pair : UTP)  
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 เปนสายคูบิดเกลียวท่ีหุมดวยฉนวนช้ันนอกท่ีบางทําใหสะดวกในการโคงงอ แตจะปองกันการ
รบกวนของคล่ืนแมเหล็กไฟฟาไดนอยกวาชนิดแรก  

 
ตัวอยางสาย UTP 

 

 สายสงแบบไฟเบอรออฟติก (Fiber Optic) 
 เสนใยนําแสง มีแกนกลางของสายซ่ึงประกอบดวยเสนใยแกวหรือพลาสติกขนาดเล็กหลาย ๆ เสน
อยูรวมกัน เสนใยแตละเสนมีขนาดเล็กเทาเสนผมและภายในกลวง และเสนใยเหลานั้นไดรับการหอหุมดวย
เสนใยอีกช้ันหนึ่ง กอนจะหุมช้ันนอกสุดดวยฉนวน การสงขอมูลผานทางส่ือกลางชนิดนี้จากแตกตางจาก
ชนิดอ่ืน ๆ ซ่ึงใชสัญญาณไฟฟาในการสง แตการทํางานของส่ือกลางชนิดนี้ จะใชเลเซอรวิ่งผานชองกลวง
ของเสนใยแตละเสน และอาศัยหลักการหักเหของแสง โดยใชใยแกวช้ันนอกเปนกระจกสะทอนแสง การให
แสงเคล่ือนท่ีไปในทอแกว สามารถสงขอมูลดวยอัตราความหนาแนนของสัญญาณขอมูลสูงมาก และไมมี
การกอกวนของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา ปจจุบันถาใชเสนใยนําแสงกับระบบอีเทอรเน็ต จะใชไดดวยความเร็ว
หลายรอยเมกะบิต และเนื่องจากความสามารถในการสงขอมูลดวยอัตราความหนาแนนสูง ทําใหสามารถสง
ขอมูลท้ังตัวอักษร เสียง ภาพกราฟก หรือวีดิทัศนไดในเวลาเดียวกัน อีกท้ังยังมีความปลอดภัยในการสงสูง 
แตอยางไรก็มีขอเสียเนื่องจากการบิดงอสายสัญญาณจะทําใหเสนใยหัก จึงไมสามารถใชส่ือกลางชนิดนี้ใน
การเดินทางตามมุมตึกได เสนใยนําแสงมีลักษณะพิเศษท่ีใชสําหรับเช่ือมโยงแบบจุดไปจุด ดังนั้นจึงเหมาะท่ี
จะใชกับการเช่ือมโยงระหวางอาคารกับอาคาร หรือระหวางเมืองกับเมือง เสนใยนําแสงจึงถูกนําไปใชเปน
สายแกนหลัก 
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ตัวอยาง สายสงแบบไฟเบอรออฟติก (Fiber Optic) 

 
 
ส่ือกลางที่กําหนดเสนทางไมได 
   ไมโครเวฟ (Microwave)           
 สัญญาณไมโครเวฟ เปนส่ือกลางในการส่ือสารท่ีมีความเร็วสูง สงขอมูลโดยอาศัยสัญญาณ
ไมโครเวฟ  ซ่ึงเปนสัญญาณคล่ืนแมเหล็กไฟฟาไปในอากาศพรอมกับขอมูลท่ีตองการสง และจะตองมีสถานี
ท่ีทําหนาท่ีสงและรับขอมูล และเนื่องจากสัญญาณไมโครเวฟจะเดินทางเปนเสนตรงไมสามารถเล้ียวหรือ
โคงตามขอบโลกท่ีมีความโคงได จึงตองมีการตั้งสถานีรับ-สงขอมูลเปนระยะๆ และสงขอมูลตอกันเปน
ทอดๆ ระหวางสถานีตอสถานีจนกวาจะถึงสถานีปลายทาง แตละสถานีจะตั้งอยูในท่ีสูง เชน ดาดฟา ตึกสูง 
หรือยอดดอย เพ่ือหลีกเล่ียงการชนหากมีส่ิงกีดขวาง เนื่องจากแนวการเดินทางท่ีเปนเสนตรงของสัญญาณ
ดังท่ีกลาวมาแลว การสงขอมูลดวยส่ือกลางชนิดนี้เหมาะกับการสงขอมูลในพ้ืนท่ีหางไกลมาก ๆ และ
ทุรกันดาร           

 
 

ตัวอยาง สายสงสัญญาณไมโครเวฟ (Microwave)          
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 ดาวเทียม (Satellite)                  
 ดาวเทียมไดรับการพัฒนาขึ้นมาเพ่ือหลีกเล่ียงขอจํากัดของสถานีรับ-สงไมโครเวฟบนผิวโลก 
วัตถุประสงคในการสรางดาวเทียม เพ่ือเปนสถานีรับ-สงสัญญาณไมโครเวฟบนอวกาศและทวนสัญญาณใน
แนวโคจรของโลกในการสงสัญญาณดาวเทียมจะตองมีสถานีภาคพ้ืนดินคอยทําหนาท่ีรับและสงสัญญาณ
ขึ้นไปบนดาวเทียมท่ีโคจรอยูสูงจากพ้ืนโลก 22,300 ไมล โดยดาวเทียมเหลานั้นจะเคล่ือนท่ีดวยความเร็วท่ี
เทากับการหมุนของโลก จึงเสมือนกับดาวเทียมนั้นนิ่งอยูกับท่ีขณะท่ีโลกหมุนรอบตัวเอง ทําใหการสง
สัญญาณไมโครเวฟจากสถานีหนึ่งขึ้นไปบนดาวเทียม และการกระจายสัญญาณจากดาวเทียมลงมายังสถานี
ตามจุดตาง ๆ บนผิวโลกเปนไปอยางแมนยํา ดาวเทียมสามารถโคจรอยูไดโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย โดย
แผงโซลาร (Solar Cell) บนดาวเทียมจะรับพลังงานจากแสงอาทิตยมาเปล่ียนใชงาน        

 

ตัวอยาง ดาวเทียม (Satellite)           
 

อุปกรณที่ใชในการส่ือสารขอมูลคอมพิวเตอร  
 โมเด็ม (MODEM) 
 MODEM มาจากคําเต็มวา Modulator – DEModulator ทําหนาท่ีแปลงสัญญาณขอมูลดิจิตอล ท่ี
ไดรับจากเครื่องสงหรือคอมพิวเตอร เปนสัญญาณแบบอนาลอกกอนทําการสงไปยังปลายทางตอไป โดย
ผานเครือขายโทรศัพท และเม่ือสงถึงปลายทางก็จะมีโมเด็มทําหนาท่ีแปลงสัญญาณจากอนาลอกใหเปน
ดิจิตอล เพ่ือใชกับคอมพิวเตอรปลายทาง 
 ฮับ (HUB) 
 ฮับเปนอุปกรณท่ีใชสําหรับเช่ือมโยงสัญญาณของอุปกรณเครือขายเขาดวยกัน การจะทําให
คอมพิวเตอรแตละเครื่องคอมพิวเตอรรูจักกัน หรือสงขอมูลถึงกันไดจะตองผานอุปกรณตัวนี้เม่ือใดท่ีมี
คอมพิวเตอรภายในเครือขายตองการสงขอมูล ฮับทําจะหนาท่ีในการทําสําเนาขอมูลและสงไปยังอุปกรณ
ตางๆ ภายในเครือขาย ไมใชแคคอมพิวเตอร แตรวมถึงอุปกรณอ่ืนๆ ดวยเชน เครื่องพิมพ เปนตน เรียกวาสง
ขอมูลไปท้ังหมด และถาขอมูลนี้เปนของอุปกรณใด อุปกรณนั้นก็จะรับเองอัตโนมัติ และจุดดอยของฮับท่ี
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ควรทราบคือ เวลามีอุปกรณใดสงขอมูลในเครือขายผานฮับ อุปกรณอ่ืนๆ จะตองรอใหการสงสมบูรณกอน 
เปรียบเทียบไดกับถนน One-Way หามสงขอมูลสวนทางกัน 
 เกตเวย (Gateway) 
 เกตเวยเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีมีหนาท่ีหลักคือ ทําใหเครือขายคอมพิวเตอร 2  เครือขายหรือ
มากกวาซ่ึงมีลักษณะแตกตางกัน สามารถส่ือสารกันไดเสมือนกับเปนเครือขายเดียวกัน โดยท่ัวไปแลวระบบ
เครือขายแตละเครือขายอาจจะแตกตางกันในหลายกรณี เชน ลักษณะการเช่ือมตอ (Connectivity) ท่ีไม
เหมือนกัน โปรโตคอลท่ีใชสําหรับรับสงขอมูลตางกัน เปนตน 
 บริดจ (Bridge) 
 เปนอุปกรณ IWU (Inter Working Unit)  ท่ีใชสําหรับเช่ือมเครือขายทองถ่ิน (Local Area Network 
หรือ LAN) 2 เครือขายเขาดวยกัน ซ่ึงอาจจะใชโปรโตคอลท่ีเหมือนกันหรือตางกันก็ได 
 
 เราเตอร (Router) 
 เปนอุปกรณท่ีใชเช่ือมตอเครือขายเขาดวยกัน ซ่ึงอาจจะเปนเครือขายเดียวกันหรือขามเครือขายกัน 
โดยการเช่ือมกันระหวางหลายเครือขายแบบนี้เรียกวา เครือขายอินเตอรเน็ต (Internet) โดยเครือขายแตละ
เครือขายจะเรียกวา เครือขายยอย (Subnetwork) สวนอุปกรณท่ีใชเช่ืออมตอระหวางเครือขาย เรียกวา IWU 
(Inter Working Unit) ไดแก เราเตอรและบริดจ 
 รีพีตเตอร (Repeater) 
 เปนอุปกรณท่ีใชสําหรับสงสัญญาณซํ้า เพ่ือสงสัญญาณตอไปนี้ในระยะไกลปองกันการขาดหาย
ของสัญญาณ ซ่ึงรูปแบบของเครือขายแตละแบบรวมท้ังสายสัญญาณท่ีใชเปนตัวกลางหรือส่ือกลาง แตละ
ชนิดจะมีขอจํากัดของระยะทางในการสง ดังนั้นเม่ือตองการสงสัญญาณใหไกลกวาปกติตองเช่ือมตอกับ
รีพีตเตอรดังกลาว เพ่ือทําใหสามารถสงสัญญาณ ไดไกลยิ่งขึ้น   
 

ความจําเปนในการใชเครือขายคอมพิวเตอร  
 เครือขายคอมพิวเตอรมีความจําเปนในการทํางานในยุคปจจุบัน ดวยเหตุผลดังนี้  
 1) เครือขายคอมพิวเตอรทําใหการทํางานมีความคลองตัว ยืดหยุน และปรับตัวใหเขากับเง่ือนไข
ตางๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว  
 2)  เครือขายชวยใหหนวยงานประหยัดงบประมาณโดยชวยสนับสนุนการใชทรัพยากรคอมพิวเตอร
รวมกัน เชน ฮารดแวร ซอฟตแวร และฐานขอมูล  
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 3) เครือขายทําใหพนักงานหรือทีมงานของหนวยงานท่ีอยูหางไกลกันสามารถใชเอกสารรวมกัน 
และแลกเปล่ียนแนวคิด ความเห็น ตลอดจนเสริมใหการทํางานเปนทีมมีประสิทธิภาพดีขึ้น และกระตุนให
เกิดความคิดใหม ๆ  
 4) เครือขายชวยสรางใหการติดตอส่ือสารระหวางหนวยงานกับลูกคาหรือองคการภายนอกมีความ
ใกลชิดกันมากยิ่งขึ้น  
 

เครือขาย (Networks) 
 เครือขาย หมายถึง กลุมของคอมพิวเตอร และอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีถูกนํามาเช่ือมตอกันดังนั้น
เครือขายคอมพิวเตอรจึงประกอบดวยส่ือการติดตอส่ือสาร อุปกรณ และซอฟตแวรท่ีจําเปนในการเช่ือมโยง
คอมพิวเตอรตั้งแต 2 ระบบเขาดวยกัน รวมท้ังอุปกรณอ่ืน ๆ  
 

ประเภทของเครือขาย 
 1) จําแนกตามพ้ืนที่ 
 • เครือขายเฉพาะที่ (Local Area Network-LAN) 
 เปนการติดตออุปกรณส่ือสารตั้งแต 2 ช้ินขึ้นไประยะ 2,000 ฟุต (โดยปกติจะอยูในอาคารเดียวกัน) 
LAN จะชวยใหผูใชจํานวนมากสามารถใชทรัพยากรของหนวยงานรวมกัน เชน พรินตเตอร โปรแกรม และ
ไฟลขอมูล ในกรณีท่ี LAN ตองการเช่ือมตอกับเครือขายสาธารณะภายนอก เชน เครือขายโทรศัพทหรือ
เครือขายของหนวยงานอ่ืน จะตองมี gateway ซ่ึงทําหนาท่ีเหมือนประตูติดตอระหวางเครือขายท่ีแตกตางกัน 
โดยชวยแปลโปรโตคอลของเครือขายใหกับอีกโปรโตคอลหนึ่งเพ่ือจะทํางานรวมกันได  
 • เครือขายเมือง (Metropolitan Area Network-MAN) 
 เครือขายเปนกลุมของเครือขาย LAN ท่ีนํามาเช่ือมตอกันเปนวงขนาดใหญขึ้นภายในพ้ืนท่ีบริเวณ
ใกลเคียง เชน ในเมืองเดียวกัน  
 • เครือขายบริเวณกวาง (Wide Area Network-WAN) 
 เปนเครือขายท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีในบริเวณกวางโดยครอบคลุมท้ังประเทศหรือท้ังทวีป WAN จะ
อาศัยส่ือโทรคมนาคมหลายประเภท เชน เคเบ้ิล ดาวเทียม และไมโครเวฟ  
 2) แบงตามความเปนเจาของ  
 • เครือขายสาธารณะ (Public Network) 
 เปนเครือขายท่ีเปดโอกาสใหผูใชโดยท่ัวไปไดใชประโยชน ดังนั้นผูใชจะตองแขงกับผูใชรายอ่ืน 
โดยเฉพาะชวงเวลาท่ีมีผูใชจํานานมาก เชน ระบบโทรศัพทสาธารณะ ซ่ึงผูใชไมมีหลักประกันวาสายจะวาง
ในชวงนี้ตองการหรือไม  
 • เครือขายเอกชน (Private Network) 
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 เปนเครือขายท่ีหนวยงานสามารถเปนเจาของเอง หรือ เชาเพ่ือประโยชนในการส่ือสาร กรณีนี้ก็จะ
เปนหลักประกันวาหนวยงานจะมีโอกาสไดใชเครือขายเม่ือตองการเสมอ  
 • เครือขายแบบมูลคาเพ่ิม (Value-added Network-VAN) 
 เปนเครือขายกึ่งสาธารณะซ่ึงใหบริการเพ่ิมขึ้นจากการติดตอส่ือสารปกติผูใหบริการส่ือสาร 
(Communication service provider) เปนเจาของ VAN อยางไรก็ตาม VAN เร็วกวาเครือขายสาธารณะและมี
ความปลอดภัยมากกวา เครือขายสาธารณะ  
 • เครือขายเอกชนเสมือนจริง (Virtual Private Network-VPN) 
 เปนเครือขายสาธารณะท่ีรับประกันวาผูใชจะมีโอกาสใชงานเครือขายไดตลอดเวลา แตไมไดใหสาย
หรือชองทางการส่ือสารแกหนวยงานผูใชโดยเฉพาะ แตจะใชวิธีแปลงรหัสขอมูลของหนวยงานผูใช
โดยเฉพาะ แตจะใชวิธีแปลงรหัสขอมูลของหนวยงานเพ่ือท่ีจะสงไปพรอม ๆ กับหนวยงานอ่ืน ๆ  
 

Network Topology 
 คือการออกแบบและการติดตอเช่ือมโยงกันของเครือขายทางกายภาพ โดยท่ัวไปโทโปโลจีพ้ืนฐานมี
อยู 3 ประเภท ดังนี้  
 1) แบบดาว (Star Network) 
 เปนเครือขายท่ีคอมพิวเตอรทุกตัวและอุปกรณอ่ืนเช่ือมกับโฮสตคอมพิวเตอรท่ีอยูและการส่ือสาร
ท้ังหมดระหวางอุปกรณตางๆ ภายในเครือขายตองผานโฮสตคอมพิวเตอร เนื่องจากโฮสตคอมพิวเตอรเปน
ตัวควบคุมอุปกรณอ่ืนท้ังหมดในเครือขาย เครือขายแบบดาวเหมาะสําหรับการประมวลผลท่ีมีลักษณะรวม
ศูนย อยางไรก็ตามขอจํากัดของแบบนี้ คือ หากใชโฮสตคอมพิวเตอรก็จะทําใหระบบท้ังหมดทํางานไมได 

 
ตัวอยางเครือขายแบบดาว (Star Network) 

 2) แบบบัส (Bus Network) 
 เปนการเช่ือมโยงคอมพิวเตอรโดยใชสายวงจรเดียว ซ่ึงอาจจะเปนสายเกลียวคูสายโคแอกเชียล หรือ 
สายใยแกวก็ได สัญญาณสามารถส่ือสารได 2 ทางในเครือขายโดยมีซอฟตแวรคอยชวยแยกวาอุปกรณใดจะ
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เปนตัวรับขอมูล หากมีคอมพิวเตอรตัวใดในระบบลมเหลวจะไมมีผล ตอคอมพิวเตอรอ่ืน อยางไรก็ตาม
ชองทางในระบบเครือขายแบบนี้สามารถจัดการรับขอมูลไดครั้งละ 1 ชุดเทานั้น ดังนั้นจึงเกิดปญหา
การจราจรของขอมูลไดในกรณีท่ีมีผูตองการใชงานพรอมกัน โทโปโลจีแบบนี้นิยมใชในวงแลน  
 

 
ตัวอยางเครือขายแบบบัส (Bus Network) 

 
 3) แบบวงแหวน (Ring Network) 
 คอมพิวเตอรทุกตัวเช่ือมโยงเปนวงจรปด ทําใหการสงขอมูลจากคอมพิวเตอรตัวหนึ่งไปยังอีก ตัว
หนึ่งโดยเดินทางไปในทิศทางเดียว คอมพิวเตอรแตละตัวทํางานโดยอิสระ หากมีตัวใด ตัวหนึ่งเสียระบบ
การส่ือสารในเครือขายไดรับการกระทบกระเทือน ยกเวนจะมีวงแหวนคูในการรับสง ขอมูลในทิศทางตางๆ 
กัน เพ่ือเปนเสนทางสํารองในการปองกันไมใหเครือขายหยุดทํางานโดยส้ินเชิง  

 
ตัวอยางเครือขายแบบวงแหวน (Ring Network) 

 

 นอกจากโทโปโลจีท้ัง 3 แบบท่ีกลาวขางตน อาจจะพบโทโปโลจีแบบอ่ืนๆ เชน แบบโครงสราง
ลําดับช้ัน (Hierarchical Network) ซ่ึงมีลักษณะโครงสรางคลายตนไม (Tree) หรือมีแบบผสม (Hybrid) 
อยางไรก็ตามโทโปโลจีแตละประเภทจะมีขอดีและ ขอจํากัดแตกตางกันผูพัฒนาระบบจะตองพิจารณาถึง
ความเร็ว ความเช่ือถือได และความสามารถของเครือขายในการทํางาน หรือการแกไขขอบกพรองในกรณีท่ี
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อุปกรณใดอุปกรณหนึ่ง ในระบบมีปญหาตลอดจนลักษณะทางกายภาพ เชน ระยะหางของ node และตนทุน
ของท้ังระบบ  
 

การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขาย 
 การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขาย หมายถึง การรักษาความปลอดภัยของการเขาใชขอมูล
ตางๆ ท่ีมีอยูบนระบบเครือขายนั้นๆ การรักษาไวซ่ึงประสิทธิภาพการสงขอมูลใหมีอัตราสงคงท่ี รวดเร็ว
และมีความถูกตอง การปองกันการแพรกระจายของไวรัสคอมพิวเตอร และส่ิงแปลกปลอมตางๆ เชน สแปม
เมล (spam mail) โฆษณา เปนตน 
 

ประโยชนของการส่ือสารขอมูล 
             ในปจจุบันความสําคัญของการส่ือสารขอมูลผานเครือขายคอมพิวเตอร เปนส่ิงท่ีคํานึงถึงอยางมาก 
ดวยเหตุวาการส่ือสารขอมูลผานเครือขายคอมพิวเตอรมีประโยชนหลายประการดวยกันคือ  
  1.จัดเก็บขอมูลไดงายและส่ือสารไดรวดเร็ว  การจัดเก็บขอมูลซ่ึงอยู ในรูปของสัญญาณ
อิเล็กทรอนิกสสามารถจัดเก็บไวในแผนบันทึก (Diskette) ท่ีมีความหนาแนนสูงได แผนบันทึกแผนหนึ่ง
สามารถบันทึกขอมูลไดมากกวา 1 ลานตัวอักษร สําหรับการส่ือสารขอมูลนั้นถาขอมูลผานสายโทรศัพทดวย
อัตรา 120 ตัวอักษรตอวินาที จะสามารถสงขอมูล 200 หนา ไดในเวลา 40 นาที โดยท่ีไมตองเสียเวลามานั่ง
ปอนขอมูลเหลานั้นซํ้าใหมอีก   
 2.มีความถูกตองของขอมูล โดยปกติมีการสงขอมูลดวยสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส จากจุดหนึ่งไป
ยังจุดอ่ืน ๆ ดวยระบบดิจิทัลวิธีการรับสงนั้นจะมีการตรวจสอบสภาพของขอมูล หากขอมูลผิดพลาดก็จะมี
การรับรูและพยายามหาวิธีการแกไขใหขอมูลท่ีไดรับมีความถูกตองโดยอาจทําการสงใหม หรือกรณี
ผิดพลาดไมมากผูรับอาจใชโปรแกรมของตนเองแกไขขอมูลใหถูกตองได  
 3. มีความรวดเร็วในการทํางาน สัญญาณทางไฟฟาเดินทางดวยความเร็วเทาแสงทําใหการใช
คอมพิวเตอรสงขอมูลจากซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่ง หรือการคนหาขอมูลจากฐานขอมูลขนาดใหญ
สามารถทําไดอยางรวดเร็ว ความรวดเร็วของระบบจะทําใหผูใชสะดวกสบาย เชน บริษัทสายการบินทุกแหง
สามารถทราบขอมูลของทุกเท่ียวบินไดอยางรวดเร็ว ทําใหการจองท่ีนั่งของสายการบินสามารถทําไดทันที  
 4. ประหยัดตนทุน การเช่ือมตอคอมพิวเตอรตอเขาหากันเปนเครือขายเพ่ือสงหรือสําเนาขอมูล 
โปรแกรมการทํางานจะทําใหราคาตนทุนของการใชขอมูลไมแพง เม่ือเทียบกับการจัดสงแบบวิธีอ่ืน  
 


