
การสื่อสารข้อมูล
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

อ. อลงกรณ์ ราชคฤห์



หัวข้อ
• ลักษณะของสัญญาณที่ใช้ในการส่งสัญญาณข้อมูล
• ความหมายของการสื่อสารข้อมูล
• องค์ประกอบพื้นฐานของระบบสื่อสารข้อมูล
• องค์ประกอบด้านระบบสื่อสารข้อมูลจ าแนกตามลักษณะ

การใช้งาน
• การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ส าหรับสื่อสารข้อมูล 
• การส่งสัญญาณข้อมูล 



หัวข้อ
• สื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล 
• อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
• ความจ าเป็นในการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
• ประเภทของเครือข่าย
• Network Topology

• ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล



ความหมายของการสื่อสาร

• การสื่อสารข้อมูล หมายถึง การโอนถ่าย (Transmission) ข้อมูล
หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างต้นทางกับปลายทาง โดยใช้
อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีตัวกลาง 
เช่น ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส าหรับควบคุมการส่งและการไหล
ของข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง



องค์ประกอบพื้นฐานของระบบสื่อสารข้อมูล
1. ผู้ส่งหรืออุปกรณ์ส่งข้อมูล(Sender)
2. ผู้รับหรืออุปกรณ์รับข้อมูล (Receiver)
3. โปรโตคอล  (Protocal)
4. ซอฟต์แวร์ (Software)
5. ข่าวสาร (Message)

5.1 ข้อมูล (Data) 5.2 ข้อความ (Text) 
5.3 รูปภาพ (Image) 5.4 เสียง (Voice) 

6. ตัวกลาง



องค์ประกอบระบบสื่อสารข้อมูล
องค์ประกอบด้านระบบสือ่สารข้อมูลจ าแนกตามลักษณะการใช้งาน

1. การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ 
โดยใช้เทอร์มินัลส่งและรับสารสนเทศผ่านสารโทรศัพท์ 
ใช้กันมากในธุรกิจการเงิน การธนาคาร และงานด้านพัสดุ 



องค์ประกอบระบบสื่อสารข้อมูล
องค์ประกอบด้านระบบสือ่สารข้อมูลจ าแนกตามลักษณะการใช้งาน
2. คอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ 

ใช้ ในกรณี ที่ ต้ อ งก า รฐานข้ อมู ลห รือส่ ง
แฟ้มข้อมูลระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์หนึ่งไปยังอีกศูนย์
คอมพิวเตอร์หนึ่งผ่านเครือข่ายโทรศัพท์



องค์ประกอบระบบสื่อสารข้อมูล
องค์ประกอบด้านระบบสือ่สารข้อมูลจ าแนกตามลักษณะการใช้งาน

3. การรับและส่งผ่านสารสนเทศ 
โดยมีคอมพิวเตอร์ชนิดพิเศษท าหน้าที่ เป็น

สวิตซ์รับและส่งสารสนเทศตามจุดหมายปลายทางที่
ก าหนด ท าให้สามารถบริการสารสนเทศจ านวนมากใน
เวลาจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ



องค์ประกอบระบบสื่อสารข้อมูล
องค์ประกอบด้านระบบสือ่สารข้อมูลจ าแนกตามลักษณะการใช้งาน

4. การแบ่งเวลาเครื่อง 
เป็นการสื่ อสารข้อมูลระดับสูง  เช่น  การ

ติดต่อสื่อสารสนเทศกับผู้ใช้ทางไกลตอบรับทันทีที่ผู้ใช้
ปลายทางร้องขอบริการผู้ใช้หลายคนได้ในเวลาเดียวกัน 
อนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางใช้โปรแกรมต่างกันได้



ตัวอย่าง การแบ่งเวลาเครื่อง 



การส่งสัญญาณข้อมูล 
การส่งสัญญาณข้อมูล หมายถึง การส่งข้อมูลหรือข่าวสาร

ต่างๆจากอุปกรณ์ส าหรับส่งหรือผู้ส่ง ผ่านทางตัวกลางหรือ
สื่อกลาง ไปยังอุปกรณ์รับหรือผู้รับข้อมูลหรือข่าว ซึ่งข้อมูลหรือ
ข่ าวสารที่ ส่ งไปอาจจะอยู่ ในรูปของสัญญาณเสี ยง   คลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้าหรือแสงก็ได้



แบบของการส่งสัญญาณข้อมูล 

การส่งสัญญาณข้อมูล สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบดังนี้ 
1. การส่งสัญญาณทางเดียว (One-Way หรือ Simplex)
2. การส่งสัญญาณกึ่งทางคู่ (Half-Duplex)
3. การส่งสัญญาณทางคู่ (Full-Duplex)



แบบของการส่งสัญญาณข้อมูล 
1.การส่งสัญญาณทางเดียว (One-Way หรือ Simplex)

- การส่งสัญญาณแบบนี้ในเวลาเดียวกันจะส่งได้เพียงทาง
เดียวเท่านั้น 
- เรียกการส่งสัญญาณทางเดียวนี้ว่า ซิมเพล็กซ์ 
- เช่น การส่งวิทยุกระจายเสียง การแพร่ภาพโทรทัศน์



แบบของการส่งสัญญาณข้อมูล 
2. การส่งสัญญาณกึ่งทางคู่ (Half-Duplex) 

การส่งสัญญาณแบบนี้เมื่อผู้ส่งได้ท าการส่งสัญญาณไปแล้ว ผู้รับก็
จะรับสัญญาณนั้นหลังจากนั้นผู้รับก็สามารถปรับมาเป็นผู้ส่งสัญญาณแทน 
ส่วนผู้ส่งเดิมก็ปรับมาเป็นผู้รับแทนสลับกันได้ แต่ไม่สามารถส่งสัญญาณ
พร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ จึงเรียกการส่งสัญญาณแบบนี้ว่า ฮาร์ฟดูเพล็กซ์ 
(Half Duplex) ได้แก่ วิทยุสนามที่ต ารวจใช้ เป็นต้น



แบบของการส่งสัญญาณข้อมูล 
3. การส่งสัญญาณทางคู่ (Full-Duplex)

- การส่งสัญญาณแบบนี้สามารถส่งข้อมูลได้พร้อมกันทั้ง
สองทางในเวลาเดียวกัน

- เช่น การใช้โทรศัพท์ ผู้ใช้สามารถพูดสายโทรศัพท์ได้
พร้อม ๆ กัน 



ลักษณะของสัญญาณทีใ่ช้ในการส่งสัญญาณขอ้มูล

การส่งสัญญาณข้อมูล สามารถท าได้ 2 ลักษณะดังนี้ 
1.การส่งสัญญาณแบบอนาลอก(Analog Transmission)
2.การส่งสัญญาณแบบดิจิตอล(Digital Transmission)



ลักษณะของสัญญาณทีใ่ช้ในการส่งสัญญาณขอ้มูล

การส่งสัญญาณข้อมูล สามารถท าได้ 2 ลักษณะดังนี้ 
1.การส่งสัญญาณแบบอนาลอก(Analog Transmission)

 การส่งสัญญาณแบบอนาลอกจะไม่ค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ที่
รวมอยู่ในสัญญาณเลย โดยสัญญาณจะแทนข้อมูลอนาลอก เช่น 
สัญญาณเสียง โทรศัพท์ โทรเลข 



ลักษณะของสัญญาณทีใ่ช้ในการส่งสัญญาณขอ้มูล

การส่งสัญญาณข้อมูล สามารถท าได้ 2 ลักษณะดังนี้ 
2.การส่งสัญญาณแบบดิจิตอล(Digital Transmission)

การส่งสัญญาณแบบดิจิตอลจะใช้เมื่อต้องการข้อมูลที่
ถูกต้องชัดเจนแน่นอน เช่น การส่งข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์ 



รูปแบบของการเชื่อมต่อ

1. การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด (Point to Point Line)
2. การเชื่อมต่อแบบหลายจุด(Multipoint or Multidrop)

รูปแบบของการเช่ือมต่อ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ



รูปแบบของการเชื่อมต่อ
1. การเช่ือมต่อแบบจุดต่อจุด (Point to Point Line)

- เป็นการเชื่อมต่อแบบพื้นฐาน โดยต่อจากอุปกรณ์รับหรือส่ง 2 
ชุด 
- ใช้สายสื่อสารเพียงสายเดียวมีความยาวของสายไม่จ ากัด 
เชื่อมต่อสายสื่อสารไว้ตลอดเวลา (Lease Line) 
- สายส่งอาจจะเป็นชนิดสายส่งทางเดียว (Simplex) สายส่งกึ่ง
ทางคู่(Half-duplex) หรือสายส่งทางคู่แบบสมบูรณ์ (Full-
duplex) ก็ได้ 



รูปแบบของการเชื่อมต่อ

2. การเช่ือมต่อแบบหลายจุด(Multipoint or Multidrop)
- การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดนั้นสิ้นเปลืองสายสื่อสารมากการ
ส่งข้อมูลไม่ได้ใช้งานตลอดเวลา จึงมีแนวความคิดที่จะใช้สาย
สื่อสารเพียงสายเดียวแต่เชื่อมต่อกับหลายๆ จุด ซึ่งท าให้
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 



รูปแบบของการเชื่อมต่อ

2. การเช่ือมต่อแบบหลายจุด(Multipoint or Multidrop)
- การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดนั้นสิ้นเปลืองสายสื่อสาร
มากการส่งข้อมูลไม่ได้ใช้งานตลอดเวลา จึงมี
แนวความคิดที่จะใช้สายสื่อสารเพียงสายเดียวแต่
เชื่อมต่อกับหลายๆ จุด ซึ่งท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้
มากกว่า 



สื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล 

สื่อกลางท่ีใช้ในการสื่อสารข้อมูล แบ่งเป็น 2 ประเภท
- สื่อกลางท่ีก าหนดเส้นทางได้ เช่น สายโคแอกเซียล 
(Coaxial) สายเกลียวคู่ (Twisted-pair) สายไฟเบอร์
ออฟติก (Fiber Optic) 
- สื่อกลางท่ีก าหนดเส้นทางไม่ได้ เช่น คลื่นวิทยุ 
คลื่นดาวเทียม คลื่นไมโครเวฟ เป็นต้น



สื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล 
สื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล แบ่งเป็น 2 ประเภท

- สื่อกลางที่ก าหนดเส้นทางได้ เช่น สายโคแอกเซียล (Coaxial) 
สายเกลียวคู่ (Twisted-pair) สายไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic) 
- สื่อกลางที่ก าหนดเส้นทางไม่ได้ เช่น คลื่นวิทยุ คลื่นดาวเทียม 
คลื่นไมโครเวฟ เป็นต้น



สื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล 
สื่อกลางท่ีก าหนดเส้นทางได้
      สายโคแอกเซียล (Coaxial)

- เป็นสายที่นิยมใช้กันค่อนข้างมากในระบบการสื่อสารความถี่สูง
เช่น สายอากาศของทีวี 
- ประกอบด้วยตัวน าสองสาย โดยมีสายหนึ่งเป็นแกนอยู่ตรงกลาง
และอีกเส้นเป็นตัวน าล้อมรอบอยู่อีกชั้น
- มี 2 แบบ คือ แบบหนา (Thick) และแบบบาง (Thin) 



สื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล 
สื่อกลางท่ีก าหนดเส้นทางได้
     สายคู่บิดเกลียว (Twisted-Pair)

- ส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็ว 10 เมกะบิทต่อวินาที 
- มีราคาไม่แพงมาก ใช้ส่งข้อมูลได้ดี และมีน้ าหนักเบา 
- ง่ายต่อการติดตั้ง จึงถูกใช้งานอย่างกว้างขวางตัวอย่างของสายคู่
บิดเกลียว คือ สายโทรศัพท์ 



สื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล 
สื่อกลางที่ก าหนดเส้นทางได้
     สายคู่บิดเกลียว (Twisted-Pair) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด

- สายคู่บิดเกลียวชนิดหุ้มฉนวน (Shielded Twisted Pair : 
STP) 
- สายคู่บิดเกลียวชนิดไม่หุ้มฉนวน(Unshielded Twisted 
Pair : UTP) 



สื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล 
สื่อกลางท่ีก าหนดเส้นทางได้
     สายส่งแบบไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic)

- เป็นการส่งสัญญาณด้วยใยแก้วน าแสง 
- ส่งสัญญาณด้วยแสงมีความเร็วในการส่งข้อมูลสูง 
- ไม่มีสัญญาณรบกวนจากภายนอก
- สามารถส่งข้อมูลทั้งตัวอักษร เสียง ภาพกราฟิก หรือวีดิทัศน์
ได้ในเวลาเดียวกัน
- มีความปลอดภัยในการส่งสูง

 



สื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล 
สื่อกลางท่ีก าหนดเส้นทางไม่ได้
     ไมโครเวฟ (Microwave)

- เป็นสื่อกลางในการสื่อสารที่มีความเร็วสูง  ส่งข้อมูลโดยอาศัย
สัญญาณไมโครเวฟ 
- จะต้องมีสถานีที่ท าหน้าที่ส่งและรับข้อมูล 
- เดินทางเป็นเส้นตรงไม่สามารถเลี้ยวหรือโค้งตามขอบโลกที่มีความ
โค้งได้ 
- เหมาะกับการส่งข้อมูลในพื้นที่ห่างไกลมาก ๆ และทุรกันดาร



สื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล 



สื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล 
สื่อกลางท่ีก าหนดเส้นทางไม่ได้
    ดาวเทียม (Satellite)

- พัฒนาขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจ ากัดของสถานีรับ -ส่ง
ไมโครเวฟบนผิวโลก 
-เป็นสถานีรับ-ส่งสัญญาณไมโครเวฟบนอวกาศและทวน
สัญญาณ  
- มีสถานีภาคพื้นดินคอยท าหน้าที่รับและส่งสัญญาณ
- การส่งสัญญาณข้อมูลเป็นไปได้อย่างแม่นย า



สื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล 



อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
โมเด็ม (MODEM)

ท าหน้าที่แปลงสัญญาณข้อมูลดิจิตอล ที่ได้รับจากเคร่ืองส่ง
หรือคอมพิวเตอร์ เป็นสัญญาณแบบอนาลอกก่อนท าการส่งไปยัง
ปลายทางต่อไป โดยผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ และเมื่อส่งถึงปลายทางก็
จะมีโมเด็มท าหน้าที่แปลงสัญญาณจากอนาลอกให้เป็นดิจิตอล เพื่อใช้
กับคอมพิวเตอร์ปลายทาง



อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
เกตเวย์ (Gateway) 

มีหน้าที่หลักคือ ท าให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2  เครือข่ายหรือ
มากกว่าซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน สามารถสื่อสารกันได้เสมือนกับเป็น
เครือข่ายเดียวกัน

 เช่น ลักษณะการเชื่อมต่อ (Connectivity)ที่ไม่ เหมือนกัน 
โปรโตคอลที่ใช้ส าหรับรับส่งข้อมูลต่างกัน เป็นต้น



อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
บริดจ์ (Bridge) 

ใช้ส าหรับเชื่อมเครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network หรือ LAN) 
2 เครือข่ายเข้าด้วยกัน ซึ่งอาจจะใช้โปรโตคอลที่เหมือนกันหรือต่างกันก็ได้



อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

เราเตอร์ (Router) 
ใช้ส าหรับเชื่อมเครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network หรือ 

LAN) 2 เครือข่ายเข้าด้วยกัน ซึ่งอาจจะใช้โปรโตคอลที่เหมือนกันหรือ
ต่างกันก็ได้



อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

รีพีตเตอร์ (Repeater) 
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับส่งสัญญาณซ้ า เพื่อส่งสัญญาณต่อไปนี้

ในระยะไกลป้องกันการขาดหายของสัญญาณ ดังนั้นเมื่อต้องการส่ง
สัญญาณให้ไกลกว่าปกติต้องเชื่อมต่อกับรีพีตเตอร์ดังกล่าว เพื่อท าให้
สามารถส่งสัญญาณ ได้ไกลยิ่งขึ้น



ความจ าเป็นในการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ความจ าเป็นในการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

- เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท าให้การท างานมีความคล่องตัว 
ยืดหยุ่น และปรับตัวให้เข้ากับเงื่อนไขต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว 

- เครือข่ายช่วยให้หน่วยงานประหยัดงบประมาณโดยช่วย
สนับสนุนการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกัน เช่น ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ และฐานข้อมูล 



ความจ าเป็นในการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ความจ าเป็นในการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

- เครือข่ายท าให้พนักงานหรือทีมงานของหน่วยงานที่อยู่ห่างไกล
กันสามารถใช้เอกสารร่วมกัน และแลกเปลี่ยนแนวคิด ความเห็น 
ตลอดจนเสริมให้การท างานเป็นทีมมีประสิทธิภาพดีขึ้น และกระตุ้นให้
เกิดความคิดใหม่ ๆ 

- เครือข่ายช่วยสร้างให้การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับ
ลูกค้าหรือองค์การภายนอกมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น 



เครือข่าย (Networks) 
 เครือข่าย หมายถึง กลุ่มของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ที่ถูกน ามาเชื่อมต่อกันดังนั้นเครือข่ายคอมพิวเตอร์จึง
ประกอบด้วยสื่อการติดต่อสื่อสาร อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ที่
จ าเป็นในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 ระบบเข้าด้วยกัน 
รวมทั้งอุปกรณ์อ่ืน ๆ 

เครือข่าย (Networks) 



จ าแนกตามพื้นที่
- เครือข่ายเฉพาะที่ (Local Area Network-LAN)
- เครือข่ายเมือง (Metropolitan Area Network-MAN)
- เครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Area Network-WAN)

ประเภทของเครือข่าย (Networks) 



แบ่งตามความเป็นเจ้าของ 
 - เครือข่ายสาธารณะ (Public Network)
- เครือข่ายเอกชน (Private Network)
- เครือข่ายแบบมูลค่าเพิ่ม (Value-added Network-VAN)
- เครือข่ายเอกชนเสมือนจริง (Virtual Private Network-

VPN)

ประเภทของเครือข่าย (Networks) 



โดยท่ัวไปโทโปโลจีพื้นฐานมีอยู่ 3 ประเภท ดังนี้ 
 - แบบดาว (Star Network)
- แบบบัส (Bus Network)
- แบบวงแหวน (Ring Network)

Network Topology



แบบดาว (Star Network)
เครือข่ายแบบดาวเหมาะส าหรับการประมวลผลที่มีลักษณะ

รวมศูนย์  อย่างไรก็ตามข้อจ ากัดของแบบนี้  คือ หากใช้โฮสต์
คอมพิวเตอร์เสียก็จะท าให้ระบบทั้งหมดท างานไม่ได้

Network Topology



แบบบัส (Bus Network) 
สัญญาณสามารถสื่อสารได้ 2 ทางในเครือข่ายโดยมีซอฟต์แวร์

คอยช่วยแยกว่าอุปกรณ์ใดจะเป็นตัวรับข้อมูล หากมีคอมพิวเตอร์ตัวใด
ในระบบล้มเหลวจะไม่มีผล ต่อคอมพิวเตอร์อ่ืน 

Network Topology



แบบวงแหวน (Ring Network) 
 คอมพิวเตอร์ทุกตัวเชื่อมโยงเป็นวงจรปิด ท าให้การส่งข้อมูลจาก

คอมพิว เตอร์ตัวหนึ่ งไปยั ง อีก  ตัวหนึ่ งโดย เดินทางไปในทิศทาง เดียว 
คอมพิวเตอร์แต่ละตัวท างานโดยอิสระ หากมีตัวใด ตัวหนึ่งเสียระบบการสื่อสาร
ในเครือข่ายได้รับการกระทบกระเทือน ยกเว้นจะมีวงแหวนคู่ในการรับส่ง ข้อมูล
ในทิศทางต่างๆ กัน เพื่อเป็นเส้นทางส ารองในการป้องกันไม่ให้เครือข่ายหยุด
ท างานโดยสิ้นเชิง 

Network Topology



แบบวงแหวน (Ring Network) 

Network Topology



การรกัษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
• การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย หมายถึง 

– การรักษาความปลอดภัยของการเข้าใช้ข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่บนระบบ
เครือข่ายนั้นๆ 

– การรักษาไว้ซึ่งประสิทธิภาพการส่งข้อมูลให้มีอัตราส่งคงที่ รวดเร็ว
และมีความถูกต้อง 

– การป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ และสิ่ ง
แปลกปลอมต่างๆ เช่น สแปมเมล์ (spam mail) โฆษณา เป็นต้น



ประโยชน์ของการสื่อสารขอ้มูล
- จัดเก็บข้อมูลได้ง่ายและสื่อสารได้รวดเร็ว
- มีความถูกต้องของข้อมูล
- มีความรวดเร็วในการท างาน
- ประหยัดต้นทุน



จบการน าเสนอ
???????


