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เทคโนโลยีการสือ่สารขอ้มูล
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3.2 ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 
(Computer Network)
3.3 มาตรฐานของระบบเครือข่ายเฉพาะที ่
(LAN)



3.1 ความรูเ้บื้ องตน้เกีย่วกบัการ

     สือ่สารขอ้มูล



องคป์ระกอบพื้ นฐานในการสือ่สารขอ้มูล

1. ผู้ส่งหรืออุปกรณ์ส่งข้อมูล (Sender)
2.  ผู้รับหรืออุปกรณ์รับข้อมูล (Receiver) 

3. ข่าวสาร (Massage)  
4. ส่ือกลางหรือตัวกลางในการน าส่ง
   ข้อมูล (Medium) 
5. โปรโตคอล (Protocol) 



องคป์ระกอบพื้ นฐานในการ

สือ่สารขอ้มูล



ชนิดของการสือ่สาร

1. การสือ่สารขอ้มูลทิศทางเดียว 
       (Simplex Transmission) 



2. การสือ่สารขอ้มูลสองทิศทางสลบักนั
   (Half Duplex Transmission) 



3. การสือ่สารขอ้มูลสองทิศทางพรอ้มกนั
   (Full Duplex Transmission) 



การสือ่สารขอ้มูลทางคอมพิวเตอร ์

     หมายถงึ การโอนถ่ายขอ้มูลหรือการ

แลกเปลีย่นขอ้มูลระหว่างผูส่้งตน้ทางกบัผูร้บั

ปลายทาง ทั้งขอ้มูลประเภทขอ้ความ รูปภาพ

เสียง หรือขอ้มูลสือ่ผสม โดยผูส่้งตน้ทางส่ง

ขอ้มูล ผ่านอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกสห์รือ

คอมพิวเตอรไ์ปยงัคอมพิวเตอรป์ลายทาง



มี 2 ลกัษณะ คือ....

1. สัญญาณแบบดจิิทัล (Digitals signal)
2. สัญญาณอนาลอก (Analog Signal)

ประเภทของสญัญาณ



1. สัญญาณแบบดจิิทัล
(Digitals signal)



2. สัญญาณแบบอนาลอก
    (Analog signal)



สือ่กลางการสือ่สาร 

(Transmission media) 
มี 2 ลกัษณะ คือ....

1. สือ่กลางแบบมีสาย (Guide media)
2. สือ่กลางแบบไรส้าย (Unguided media)



1. สือ่กลางแบบมีสาย  

     (Guide media) 
1.1 Twisted Pair (สายคู่ตีเกลียว)
- UTP (Unshielded Twisted Pair)
- STP (Shield Twisted Pair)



UTP (Unshielded Twisted Pair)



• คู่สายในสายคู่ตีเกลียวไม่หุม้ฉนวน

คลา้ยสายโทรศพัท ์มีหลายเสน้ ตลอด

ทั้งสายนั้นจะถูกหุม้ดว้ยพลาสติก

(Plastic Cover) ซ่ึงการตี

เกลียวลกัษณะนี้ จะช่วยให้ มี

คุณสมบติัในการป้องกนัสญัญาณ

รบกวนจากอุปกรณไ์ฟฟ้าอ่ืนๆ 



STP (Shield Twisted Pair)



•  เป็นสายคู่ลกัษณะคลา้ยกนักบัสาย 

UTP แต่มีฉนวนป้องกนัสญัญาณ

รบกวน มีคุณสมบติัเป็นเกราะในการ

ป้องกนัสญัญาณรบกวนต่างๆ ภาษา

เทคนิคเรียกเกราะนี้ ว่า ชิลด์ (Shield) 
ใชใ้นกรณีทีเ่ช่ือมต่อเป็นระยะทางไกล

เกินกว่าระยะทางทีจ่ะใชส้าย UTP 



1.2 สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable)

1. สือ่กลางแบบมีสาย (ต่อ) 

     (Guide media) 



    ลกัษณะแกนกลางของสายโคแอกเชียลเป็น
ทองแดงแล้วหุ้มด้วยพลาสตกิ ช้ันนอกหุ้ม
ด้วยโลหะหรือฟอยล์ที่ถกัเป็นร่างแหเพือ่
ป้องกนัสัญญาณรบกวน    มทีั้งแบบหนา
(thick) และแบบบาง (thin)  ปัจจุบนัมกีาร
ใช้น้อยลง เพราะถูกแทนทีด้่วยสาย UTP ที่มี
ราคาถูกกว่า และสามารถตดิตั้งได้ง่ายกว่า



1.3 ใยแกว้น าแสง (Fiber-Optic)

1. สือ่กลางแบบมีสาย (ต่อ) 

     (Guide media) 



    ลกัษณะใยแก้วน าแสงจะส่งสัญญาณแสง
วิง่ผ่านท่อแก้ว หรือท่อพลาสติกเลก็ ๆ ซ่ึง
ท่อแก้วนีจ้ะถูกหุ้มด้วยเจล หรือพลาสตกิ 
เพือ่ป้องกนัความเสียหาย และการสูญเสีย
ของสัญญาณ  มีข้อดตีรงที่ส่งสัญญาณได้
ระยะทางไกลโดยไม่มีสัญญาณรบกวน 



2. สือ่กลางแบบไรส้าย  

      (Unguided media) 
2.1 ระบบคลืน่ไมโครเวฟ



        การส่งสญัญาณขอ้มูลไปกบัคลืน่

ไมโครเวฟเป็นการส่งสญัญาณขอ้มูลแบบ

รบัช่วงต่อๆ กนัจากสถานีรบัส่งสญัญาณ

หนึง่ไปยงัอีกสถานีหนึง่ โดยสามารถเกิด

สญัญาณรบกวน ซ่ึงสภาพดินฟ้าอากาศมี

ผลต่อการส่งคลืน่ไมโครเวฟพอสมควร 



2. สือ่กลางแบบไรส้าย (ต่อ)  

      (Unguided media) 
2.2 ระบบดาวเทียม



        การสือ่สารระบบดาวเทียมเหมาะ

ส าหรบัการติดต่อสือ่สารระยะไกลทีร่ะบบ

  สือ่สารอ่ืนๆ เขา้ถงึล าบาก เช่น เดินเรือ

  อยู่กลางทะเล  โดยส่วนใหญ่ดาวเทียมจะ

ถูกออกแบบมาใหช้ดเชยการรบกวนของ

สภาพอากาศทีแ่ปรปรวน



1.  เคร่ืองเทอร์มนิอล (Terminal)

2. โมเด็ม (Modem)

3. เครื่องทวนสญัญาณ (Repeater)
4. เครื่องขยายสญัญาณ (Amplifier)

อุปกรณ์ส ำหรับกำรส่ือสำร



ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

(Computer Network)
1. ระบบเครือข่ายเฉพาะที ่(LAN)
2. ระบบเครือข่ายระหว่างเมือง (MAN)
3. ระบบเครือข่ายระยะไกล (WAN)
4. เครือข่าย INTERNET



ประเภทของระบบเครือข่าย

1. ระบบเครือข่ายเฉพาะที่ (LAN)



2. ระบบเครือข่ายระหว่างเมือง(MAN)

ประเภทของระบบเครือข่าย



3. ระบบเครือข่ายระยะไกล (WAN)

ประเภทของระบบเครือข่าย



4. เครือข่าย INTERNET

ประเภทของระบบเครือข่าย



รูปแบบการเช่ือมต่อของระบบ

เครือข่าย (Network topology)

1. การเช่ือมต่อเครือข่ายแบบดาว



รูปแบบการเช่ือมต่อของระบบ

เครือข่าย (Network topology)

2. การเช่ือมต่อเครือข่ายแบบบสั



รูปแบบการเช่ือมต่อของระบบ

เครือข่าย (Network topology)
3. การเช่ือมต่อเครือข่ายแบบวงแหวน



รูปแบบการเช่ือมต่อของระบบ

เครือข่าย (Network topology)
4. เครือข่ายแบบผสม



องคป์ระกอบของ

ระบบเครือข่าย

1. อุปกรณฮ์ารดแ์วร์
2. ซอฟตแ์วร์

3. ตวักลางน าขอ้มูล 



1. อุปกรณ ์Hare ware

• NIC (Network Interface 
Card)

• HUB

• Bridge

• Router



2. Soft ware
•  ระบบปฏิบติัการของระบบเครือข่าย 

เรียกว่า NOS เป็นตวัติดต่อระหว่างสถานี

ผูใ้ช ้ กบั ไฟลเ์ซิรฟ์เวอร ์ เช่น Novell’s
NetWare OS/2 LAN Server, Microsoft
Windows NT Server, Microsoft
Windows NT 2000, AppleShare, Unix, 
Linux เป็นตน้



3. ตวักลางน าขอ้มูล
•ตวักลางท่ีใชใ้นระบบเครือข่าย สามารถ

เป็นไดห้ลายชนิด เช่น สาย Coaxial, 

UTP (Unshielded Twisted-

Pairs), สายไฟเบอรอ์อ๊ฟติค หรืออาจ

เป็นคลืน่วิทยุทีใ่ชก้บั Wireless 

LAN 



มาตรฐานของระบบเครือข่ายเฉพาะท่ี

• อีเทอรเ์น็ต (Ethernet)

             ความเร็ว เป็นตวับอกความเร็วสูงสุดที่

ระบบท าไดใ้นกรณีที่ไม่มีอุปสรรคใดๆ มา

ท าใหค้วามเร็วลดลง โดยในระบบท างาน

จริงๆ ไม่สามารถท าได ้ปัจจุบนัมีที่ใชก้นั

คือ 10, 100, 1000 เมกะบติต่อ
วินาที



•ฟาสตอี์เทอรเ์น็ต และ Gigabit Ethernet        
ในปัจจุบนัไดร้บัการพฒันาใหม้ีความเร็วเพิม่

จาก 10 Mbps ข้ึนเป็น 100 และ 1000 Mbps 
หรือกว่านั้น    ซ่ึงถูกมาใชก้บัการส่ง  ขอ้มูล

ขนาดใหญ่ หรือภาพ (Image) รวมทั้งขอ้มูลที่
ตอ้งรบัส่งใหไ้ดต้ามเวลาจริง (Real-time) เช่น 
ภาพเคลือ่นไหวและเสียง



• โทเคนริง (Token Ring)

    เป็นการต่อ LAN ในแบบวงแหวน (Ring)
โดยมีวิธีควบคุมการส่งขอ้มูลแบบ Token-
passing ที่พฒันาข้ึนโดยบริษทัไอบเีอ็ม มี

ความเร็ว 16 Mbps จุดอ่อนของ Token-Ring
คือ ถา้สายเสน้ใดเสน้หนึง่ขาดวงแหวน จะไม่

ครบวงและท างานไม่ได ้



•  FDDI (Fiber Distributed Data Interface)    
  

    เป็นมาตรฐานการต่อระบบเครือข่ายโดย

ใชส้าย Fiber optic ซ่ึงสามารถรบัส่งขอ้มูล

ไดที้่ความเร็วสูงถงึ 100 Mbps เท่ากบั 

Fast Ethernet ต่อเป็นวงแหวน และเหมาะ
ที่จะใชเ้ป็น backbone ที่เช่ือมต่อระบบ LAN
หลายๆวงเขา้ดว้ยกนั 



• เครือข่าย LAN ไรส้าย (Wireless LAN)

   เครือข่าย LAN ไรส้าย คือ เครือข่ายที่
อาศยัคลืน่วิทยใุนการรบัส่งขอ้มูล เช่น ที่บา้น

อาจเล่นอินเทอรเ์น็ตผ่านเครื่องเครื่องหนึง่ที่

ท าหนา้ที่เช่ือมต่อผ่านโมเด็มไดจ้ากทุกหอ้ง

ในบา้น หรือแมแ้ต่บริเวณหนา้บา้น เนือ่งจาก

คลืน่วิทยุนี้ มีคุณสมบติัในการทะลุทะลวงสิง่

กีดขวางต่างๆไดดี้ 




