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บทที ่3 
สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย 

(Network Architecture) 
 
 
 
 การทาํงานของระบบเครือข่ายตอ้งอาศยัองคป์ระกอบมากมาย ซ่ึงองคป์ระกอบทั้งหมดจะตอ้งเขา้กนัไดพ้อดี

เหมือนเป็นช้ินส่วนหน่ึงของตวัต่อภาพปริศนา ไม่เพียงแต่ช้ินส่วนเหล่าน้ีจะตอ้งทาํงานดว้ยกนัไดอ้ยา่งราบเรียบ แต่ยงัตอ้ง

สามารถอาศยัส่วนอ่ืนสาํหรับการใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั ตวัอยา่งเช่นโปรแกรมประยกุตจ์ะตอ้งเช่ือถือในสายเคเบิลพ้ืนฐาน

ของระบบเครือข่าย การส่ือสาร ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟตแ์วร์ (software) ระบบเครือข่ายวา่จะสามารถรับและ

ส่งขอ้มูลระหวา่งเคร่ืองลกูข่ายดว้ยกนัเอง หรือระหวา่งเคร่ืองลูกข่ายกบัเคร่ืองแม่ข่าย หรือระหวา่งเคร่ืองแม่ข่ายกบัเคร่ืองลกู

ข่าย หรือระหวา่งเคร่ืองแม่ข่ายดว้ยกนัเองไดอ้ยา่งเท่ียงตรง และในทาํนองเดียวกนัโครงสร้างพื้นฐานดา้นฮาร์ดแวร์ของ

ระบบเครือข่ายจะตอ้งเช่ือในซอฟตแ์วร์ การส่ือสารของระบบเครือข่าย และการใหบ้ริการท่ีแตกขอ้มูลลงเป็นแพก็เกต็ขอ้มูล

ขนาดเลก็ท่ีไดรั้บการกาํหนดแอดเดรส (addressing) และมีขนาดท่ีเหมาะสาํหรับการส่งไปบนระบบเครือข่าย เพื่อรับรอง

วา่ส่วนต่างๆ และช้ินส่วนเหล่าน้ีสามารถทาํงานร่วมกนัได ้ 

 ผูผ้ลิตฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ระบบเครือข่ายจะตอ้งทาํตามชุดของคาํแนะนาํในการออกแบบและสร้างผลิตภณัฑ ์

แนวทางคาํแนะนาํท่ีรู้จกักนัดีและถกูนาํมาใชอ้ยา่งกวา้งขวาง คือชุดของคุณลกัษณะเฉพาะท่ีไดรั้บการพฒันาในปี ค.ศ. 

1978 โดยองคก์รมาตรฐานสากล (International Organization for Standardization – ISO) คุณลกัษณะเฉพาะ

เหล่าน้ีไดถ้กูนาํมาทบทวนและนาํออกมาใชใ้นปี ค.ศ. 1984 ซ่ึงเรียกวา่ Open Systems Interconnection Reference 

Model หรือเรียกอยา่งง่ายๆ วา่ OSI Reference Model หรือเรียกสั้นๆ วา่ OSI model 
 
 

3.1 สถาปัตยกรรมโครงสร้าง OSI Reference Model 

 องคก์รมาตรฐานสากล (International Organization for Standardization – ISO) ไดอ้อกแบบชุดของ

คุณลกัษณะเฉพาะท่ีเป็นโครงร่างสาํหรับการเขา้ชุดท่ีอธิบายสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย ผูผ้ลิตส่วนประกอบ

ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ใดๆ สามารถท่ีจะใชโ้ครงร่างน้ีในการสร้างผลิตภณัฑท่ี์ทาํ 2 อยา่งน้ี 

   ส่ือสารกบัอุปกรณ์อ่ืน 

   มีสถาปัตยกรรมแบบเป็นลาํดบัชั้น (layered architecture) อยา่งเป็นระเบียบ ซ่ึงส่วนประกอบ

ในเลเยอร์ระดบัหน่ึงตอ้งอาศยัการใหบ้ริการท่ีจดัใหมี้โดยเลเยอร์ระดบัอ่ืน โดยท่ีไม่ตอ้งคาํนึงถึง

วธีิการจดัตั้งการใหบ้ริการเหล่านั้น 

 หรือกล่าวอีกอยา่งหน่ึงไดว้า่ OSI Reference Model อธิบายรูปแบบ โครงสร้าง สาํหรับการสร้างอุปกรณ์ท่ี

สามารถทาํงานร่วมกนัไดใ้นการเช่ือมต่อการส่ือสารของระบบเครือข่ายอยา่งเป็นสากลในระบบเปิด (Open System) ซ่ึง

เป็นโครงสร้างอา้งอิงเพราะถึงแมว้า่จะอธิบายวา่ส่วนต่างๆ ของระบบเครือข่ายมีการทาํงานอยา่งไร 

 โครงสร้าง OSI ถกูสร้างข้ึนมาจากชุดของโพรโตคอลต่าง 7 ระดบัชั้น หรือเลเยอร์ (layers) แต่ละเลเยอร์มี

หนา้ท่ีรับผดิชอบสาํหรับการปฏิบติับางอยา่ง หรือการใหบ้ริการท่ีช่วยในการเตรียมขอ้มูลใหพ้ร้อมท่ีจะทาํการส่งไปบน



เอกสารประกอบการสอน “การบริหารและการจดัการระบบเครือข่าย” อาจารยธี์รชาติ นอ้ยสมบติั (เรียบเรียง) 

ระบบเครือข่าย โดยแต่ละเลเยอร์จะโตต้อบกบัเลเยอร์ระดบัท่ีอยูข่า้งเคียงเท่านั้น และแต่ละเลเยอร์กจ็ะอาศยัการเช่ือมต่อ

(interface) ท่ีตกลงใจวา่จะเสนอใหมี้บริการอยา่งไรกบัเลเยอร์ระดบัท่ีอยูเ่หนือข้ึนไป และจะเขา้ไปใชบ้ริการในเล

เยอร์ระดบัท่ีอยูต่ ํ่าลงมาไดอ้ยา่งไร รูปท่ี 3 – 1 เป็นโครงร่างของ OSI Model ทั้ง 7 เลเยอร์ โดยกาํหนดเลเยอร์เป็น

ลาํดบัชั้นตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ เร่ิมตั้งแต่การขนส่งขอ้มลูทางกายภาพ (Physical) ท่ีส่วนล่างสุดและไปส้ินสุดท่ีโปรแกรม

ประยกุตท่ี์ส่วนบนสุด ซ่ึงเป็นโปรแกรมประยกุต ์(Application) และยงักาํหนดหมายเลขใหก้บัเลเยอร์ต่างๆ ตั้งแต่

เลข 1 ถึง 7โดยเร่ิมนบัจากเลเยอร์ระดบัล่างสุด คือ Physical Layer เป็นเลเยอร์ท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 – 1 OSI Reference Model 

 

3.2 การทาํงานของ OSI Reference Model 

 การอธิบายระบบเครือข่ายในความหมายของ OSI layers ทั้ง 7 เลเยอร์เป็นวธีิท่ีดี แต่จะมีคาํถามวา่แพก็เกต็ขอ้มูล

จะเดินทางจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ A ไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ B ไดอ้ยา่งไร? แผนผงัในรูปท่ี 3 – 2 แสดงใหเ้ห็นภาพของ

กระบวนการในการส่ือสารขอ้มูล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 – 2 การจดัโครงสร้างการส่ือสารของ OSI Reference Model ทั้ง 7 เลเยอร์ 
 
 

3.3 การทาํงานของแต่ละเลเยอร์ 

 ในหวัขอ้น้ีจะมาดูวา่เลเยอร์ระดบัต่างๆ เหล่าน้ี เป็นตวัแทนสาํหรับอะไร และแต่ละเลเยอร์ทาํอะไรบา้ง เน่ืองจาก

จะเป็นการง่ายในการเห็นกระบวนการการโยกยา้ยขอ้มูลอยา่งสมบูรณ์โดยเร่ิมการส่งและการรับขอ้มูลของโปรแกรม

ประยกุต ์
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 3.3.1 Application Layer (Layer 7) 

  Application layer ของ OSI Model เป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการใหร้ะบบเครือข่ายaccess เขา้

ไปยงัโปรแกรมประยกุต ์และเป็นระดบัท่ีถกูครอบครองโดยโปรแกรมประยกุตห์ลายอยา่ง เช่นโปรแกรมการรับ/ส่งอีเมล ์

โปรแกรมการโยกยา้ยไฟล ์โปรแกรมการเขา้ถึงฐานขอ้มูล และแมแ้ต่โปรแกรมการจดัการระบบเครือข่ายนอกจากนั้น 

application layer ยงัเป็นอะไรท่ีทาํใหร้ะบบเครือข่ายมีฟังกช์นัในการ access ไฟลแ์ละเคร่ืองพิมพแ์บ่งปันการใช้

ทรัพยากร และการใชบ้ริการไดเร็กทอร่ี นัน่คือการใชฐ้านขอ้มูล (ไดเร็กทอร่ี) ท่ีกาํหนดผูใ้ชแ้ละทรัพยากร 

ทั้งหมดบนระบบเครือข่าย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 – 4 Application Layer 

 

  เน่ืองจากมีโปรแกรมประยกุตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัระบบเครือข่ายเป็นจาํนวนมาก ในระดบั applicationจึง

เป็นเหมือนส่ิงท่ีงดงามท่ีสะทอ้นถึงวธีิการท่ีแตกต่างกนัหลายวธีิท่ีทาํใหโ้ปรแกรม access และใชร้ะบบเครือข่ายได้

ตวัอยา่งเช่นทั้งโปรแกรมการโยกยา้ยไฟลแ์ละโปรแกรมการรับ/ส่งอีเมลไ์ดรั้บสิทธิในการ access ในระดบัน้ี แต่โปรแกรม

การโยกยา้ยไฟลจ์ะเก่ียวขอ้งกบัการโยกยา้ยไฟลจ์ากท่ีแห่งหน่ึงไปยงัท่ีอีกแห่งหน่ึงเป็นหลกั ส่วนโปรแกรมการรับ/ส่งอีเมล ์

ตอ้งการการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ การจดัเกบ็ และการจดัส่งข่าวสาร ซ่ึงทั้งสองกรณีน้ีโปรแกรมจะตอ้งอาศยั

โปรโตคอลในระดบั application-level ซ่ึงโปรโตคอลท่ีกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะของการรับ/ส่งอีเมล ์เรียกวา่ X.400 

โปรโตคอลท่ีกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะของการใหบ้ริการไดเร็กทอร่ีเรียกวา่ X.500 และโปรโตคอลท่ีกาํหนดคุณลกัษณะ

เฉพาะของการโยกยา้ยไฟลเ์รียกวา่ FTP (File Transfer Protocol) ซ่ึงจะอธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายละเอียดในเร่ืองของ

โปรโตคอลต่อไปภายหลงั 

 
 3.3.2 Presentation layer (Layer 6) 

  Presentation layer มีหนา้ท่ีหลกัในการทาํใหม้ัน่ใจวา่ขอ้มลูท่ีทาํการส่งระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2 

เคร่ืองไดรั้บการเขา้รหสัดว้ยอกัษรแบบเดียวกนั คุณอาจจะทราบแลว้วา่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์มกัจะไม่ค่อยใชร้หสัแบบ

เดียวกนัสาํหรับขอ้ความและอกัขระแบบอ่ืน ตวัอยา่งเช่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะใชร้หสั ASCII (American 

Standard Code for Information Interchange) แต่ในบางคร้ังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช ้ASCII code อาจจะตอ้งการ

ท่ีจะส่ือสารกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ IBM Mainframe ซ่ึงใชร้หสัท่ีเรียกวา่ EBCDIC (Extended Binary Coded 

Decimal Interchange Code) ถึงแมว้า่ ASCII จะใชเ้ลขฐานสอง 7 หรือ 8 บิต ในการแทนอกัขระจาํนวน256 ตวั และ 

EBCDIC ใชเ้ลขฐานสอง 8 บิต ในการแทนอกัขระจาํนวน 256 ตวัเช่นเดียวกนั แต่ค่าของเลขฐานสองท่ีกาํหนดใหอ้กัขระ

ตวัเดียวกนัของทั้ง 2 วธีิกไ็ม่จาํเป็นตอ้งมีค่าเท่ากนั ตวัอยา่งเช่นตวัอกัษร a ใน ASCII มีค่าเท่ากบั 97 ส่วนในรหสั 

EBCDIC จะมีค่าเท่ากบั 129 
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รูปท่ี 3 – 5 Presentation Layer 

 

  ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีเป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบของ Presentation layer ในการทาํใหม้ัน่ใจวา่เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ทั้งคู่ใชก้ารแทนค่าแบบเดียวกนัสาํหรับขอ้มูล นอกจากนั้น presentation layer ยงัรองรับการเขา้รหสัขอ้มูล

หรือการบีบอดัขอ้มูลตามความตอ้งการ 

 
 3.3.3 Session layer (Level 5) 

  จนถึงขณะน้ีคุณไดเ้ห็นแลว้วา่ใน OSI model นั้น งานของ application layer คือจดัเตรียมใหมี้การ 

access เขา้ไปยงัระบบเครือข่ายและส่งต่อขอ้มูลไปยงั presentation layer ซ่ึงทาํใหม้ัน่ใจวา่ขอ้มลูนั้นถกูแสดงแทนใน

รูปแบบท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้งฝ่ายผูส่้งและฝ่ายผูรั้บสามารถเขา้ใจได ้แลว้มีอะไรต่อไป? ในขณะน้ีขอ้มูลเคล่ือนยา้ยลงไป

ยงั Session layer ท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบสาํหรับทาํใหโ้ปรแกรมประยกุตบ์นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฝ่ายผูส่้งและฝ่ายผูรั้บ

สามารถจดัตั้งการเช่ือมต่อท่ีเรียกวา่ session ซ่ึงเปรียบเทียบไดก้บัการสนทนากนัทางโทรศพัท ์

 

 
 

รูปท่ี 3 – 6 Session Layer 

 

  Session layer ประกอบดว้ยโปรโตคอลท่ีสนบัสนุนการใหบ้ริการต่างๆ ท่ีมีในระดบัน้ีเช่นเดียวกบั เล

เยอร์อ่ืนๆ ใน OSI Reference Model ซ่ึงโปรโตคอลตวัหน่ึงท่ีพบคือ NetBEUI (NetBIOS Extended User 

Interface) ท่ีจดัใหมี้ในระบบเครือข่ายของ Microsoft อยา่งไรกต็าม NetBIOS คือโปรแกรมประยกุตส์าํหรับการ

เช่ือมต่อ (application programming interface) หรือ API ท่ีทาํใหโ้ปรแกรมประยกุตส์ามารถร้องขอการใหบ้ริการ

ในระดบั session-level 
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 3.3.4 Transport layer (Layer 4) 

  Transport layer เป็นเหมือนบริษทัขนส่งของ OSI Reference Model ท่ีจริงแลว้ไม่ใช่ทาํการ

เคล่ือนยา้ยระวาง แต่มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการทาํใหม้ัน่ใจวา่ทาํการจดัส่งขอ้มูลโดยปราศจากความผดิพลาด หรืออะไรท่ี

กล่าวถึงคุณภาพในการใหบ้ริการ (quality of service) หรือ QoS โดยเฉพาะอยา่งยิง่ transport layer จะทาํใหม้ัน่ใจวา่

ขอ้มูลจะไม่สูญหายหรือเกิดการทาํซํ้ า ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความรับผดิชอบของ transport layer 
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  จุดสาํคญัคือ Transport layer จะอยูร่ะหวา่งเลเยอร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมประยกุตท่ี์อยูเ่หนือข้ึนไป

กบั subnet ซ่ึงเป็นเลเยอร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบเครือข่ายและฮาร์ดแวร์ท่ีอยูต่ ํ่าลงมา การท่ีเป็นตวักลางระหวา่งเลเยอร์ทั้งสอง

กลุ่ม transport layer จึงเป็นผูรั้บประกนัความน่าเช่ือถือใหก้บัเลเยอร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมประยกุตท่ี์อยูเ่หนือข้ึนไป 

ไม่วา่ใน subnet หรือเลเยอร์ท่ีอยูต่ ํ่าลงมาจะมีความน่าเช่ือถือเพียงใด 

 
 3.3.5 Network layer (Layer 3) 

  Network layer เป็นเลเยอร์ท่ีอยูสู่งท่ีสุดในบรรดา subnet ของ OSI Reference Model ซ่ึงความ

จริงแลว้กคื็อผูค้วบคุม subnet ท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการกาํหนดเส้นทางการส่งขอ้มูล และกาํหนดแอดเดรสใหก้บัขอ้มูล

ทั้งภายในระบบเครือข่ายและระหวา่งระบบเครือข่าย เช่นเดียวกบัการท่ี transport layer รับรองความน่าเช่ือถือใหก้บั เล

เยอร์ท่ีอยูสู่งข้ึนไป network layer จะช่วยเหลือทุกเลเยอร์ท่ีอยูเ่หนือข้ึนไป รวมทั้ง transport layer ท่ีตอ้งการทราบทุก

ส่ิงเก่ียวกบัการส่งสัญญาณขอ้มูลจริงและเทคโนโลยกีารกาํหนดเส้นทางท่ี subnet ใช ้
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  ในเร่ืองของการกาํหนดแอดเดรสนั้น Network layer บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ฝ่ายผูส่้งจะมีหนา้ท่ีในการ

แจกจ่ายแอดเดรสระบบเครือข่าย (network address) ทางตรรกะและทางกายภาพ นัน่คือจะตอ้งแปลงแอดเดรสระบบ

เครือข่ายของโหนดต่างๆ (แอดเดรสทางตรรกะ) ใหเ้ป็นแอดเดรสทางกายภาพซ่ึงเป็นท่ีอยูอ่ยา่งแทจ้ริงไดอ้ยา่งเท่ียงตรง 

สาํหรับโปรโตคอลท่ีทาํงานบน network layer คือ IP (Internet Protocol) และ X.25 ท่ีใชใ้นระบบเครือข่ายแบบ

แพก็เกต็สวติช่ิง (packet-switching) ซ่ึงจะอธิบายรายละเอียดภายหลงั 

 
 3.3.6 Data link layer (Layer 2) 

  Data link layer อยูร่ะหวา่งและส่ือสารกบั physical layer ท่ีอยูด่า้นล่าง กบั network layer ท่ีอยู่

เหนือข้ึนไป ถึงแมว้า่ data link จะไม่ใช่คาํท่ีมีความหมายในตวัเองเช่นเดียวกบั physical หรือ application แต่ฟังกช์นั

การทาํงานของ data link layer กเ็ป็นไปอยา่งมีเหตุมีผลท่ีทาํใหเ้ขา้ใจไดง่้าย คือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล (data) และ

การเช่ือมต่อ (link) ระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ดงันั้นงานของ data link layer จะมีพ้ืนฐานอยูบ่นการปฏิบติั 2 อยา่ง คือ 

   จดัรูปแบบของแพก็เกต็ หรือเฟรมขอ้มูล ใหเ้ป็นรูปแบบตามความตอ้งการตามประเภทของ

สถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย (นัน่คือส่วนท่ีเก่ียวกบัขอ้มูล) 

   สร้างการเช่ือมต่อทางตรรกะและทาํใหส้ิ้นสุดการเช่ือมต่อระหวา่งโหนดต่างๆ บนระบบเครือข่าย

และส่งแพก็เกต็เหล่านั้นไปบน physical layer 
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  ในการทาํงานของ Data link layer ไม่เพียงแต่จดัขนาดของแพก็เกต็ขอ้มูลและสร้างการเช่ือมต่อ

ระหวา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจ เช่นเดียวกบัเลเยอร์อ่ืนๆ วา่จะสามารถส่งสัญญาณขอ้มูลไดโ้ดยปราศจาก

ความผดิพลาด data link layer ยงัมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการควบคุมการไหลของเฟรมขอ้มูล สาํหรับการตอบรับการส่ง

สัญญาณขอ้มูล และเม่ือจาํเป็นถา้ขอ้มลูถกูทาํลายในระหวา่งการเดินทางกจ็ะทาํการส่งสัญญาณขอ้มูลออกไปใหม่ 

 
 3.3.7 Physical layer (Layer 1) 

  สุดทา้ยกม็าถึง physical layer ซ่ึงเป็นเลเยอร์การเช่ือมต่อทางกายภาพ ท่ีน่ีกระแสขอ้มูลซ่ึงมีค่าเป็น 1s 

และ 0s จะถกูผลกัดนัผา่นระบบเครือข่ายจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองหน่ึงไปยงัอีกเคร่ืองหน่ึง physical layer จะ

เก่ียวขอ้งกบัส่ือกลางของระบบเครือข่าย คือสายเคเบิล หวัเช่ือมต่อ การ์ดเช่ือมต่อ และสญัญาณทางไฟฟ้า มีคุณลกัษณะ

เฉพาะเป็นจาํนวนมากท่ีกาํหนดสาํหรับส่วนต่างๆ เหล่าน้ี ตวัอยา่งเช่น มีคุณลกัษณะเฉพาะสาํหรับกาํหนดจาํนวนและ

ฟังกช์นัการทาํงานของแต่ละ pins ของหวัเช่ือมต่อ มีคุณลกัษณะเฉพาะสาํหรับสายเคเบิลประเภทต่างๆและคุณลกัษณะ

เฉพาะท่ีกาํหนดวา่จะต่อสายเคเบิลเหล่านั้นเขา้กบัการ์ดเช่ือมต่อระบบเครือข่ายไดอ้ยา่งไร 
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  นอกเหนือจากส่วนประกอบทางกายภาพท่ีสามารถแตะตอ้งไดเ้หล่าน้ีแลว้ Physical layer ยงัเตรียม

บางส่ิงท่ีแทบจะมองไม่เห็นแต่มีความสาํคญัเท่ากบัสัญญาณขอ้มูล นัน่คือการเขา้รหสัและถอดรหสับิตขอ้มูล โดยการ

กาํหนดช่วงเวลาและทาํใหเ้กิดข้ึนในเวลาเดียวกนัตามวธีิท่ีตอ้งการเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ขอ้มูลจะถกูส่งออกไปอยา่งเท่ียงตรง โดย

ทาํใหแ้ต่ละบิตถูกส่งออกไปและไปถึงในสภาวะเดียวกนั 

 
 

3.4 IEEE 802.3 – อเีธอร์เน็ต (Ethernet) 

 ในปลายปี 1960 มหาวทิยาลยัฮาวายไดพ้ฒันา WAN ท่ีมีช่ือวา่ “ALOHA” ซ่ึงเช่ือมต่อระบบเครือข่ายขา้มทวปี

ข้ึนโดยใชว้ธีิการ access แบบ CSMA/CD ระบบเครือข่ายน้ีเป็นพ้ืนฐานของการพฒันาสถาปัตยกรรมโครงสร้างแบบอี

เธอร์เน็ต (Ethernet) ในปัจจุบนั และในปี 1972 Robert Metcalfe และ David Braggs ไดว้างแผนการเดินสายเคเบิล

และการส่งสญัญาณขอ้มลูท่ี PARC (Xerox Palo Alto Research Center) และไดเ้สนอผลิตภณัฑอี์เธอร์เน็ตข้ึนเป็น

ช้ินแรกในปี 1975 ในนามของบริษทั Xerox ผลิตภณัฑน้ี์ไดรั้บการออกแบบใหมี้ความเร็วในการขนส่งขอ้มูล 2.94 Mbps 

เพื่อเช่ือมโยงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 100 เคร่ืองเขา้ดว้ยกนัเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร จากการท่ีปริษทั Xerox ประสบผลสาํเร็จ

น้ีจึงทาํใหบ้ริษทั Xerox ร่วมมือกบับริษทั Intel Corp. และ Digital Corp.ในการร่างมาตรฐานสาํหรับผลิตภณัฑ ์     

10-Mbps Ethernet ซ่ึงเป็นท่ีนิยมใชอ้ยูจ่นถึงปัจจุบนั 

  

 3.4.1 คุณลกัษณะของอเีธอร์เน็ต 

  ในอดีต 4 – 5 ปีท่ีผา่นมาสถาปัตยกรรมโครงสร้างระบบเครือข่ายแบบอีเธอร์เน็ตเป็นท่ีนิยมใชอ้ยา่ง

แพร่หลายทั้ง Topology แบบบสั (Bus) และแบบดาว (Star) โดยส่งสัญญาณขอ้มูลไดด้ว้ยความเร็ว 10 Mbps โดยใช้

เทคโนโลย ีCSMA/CD ในการขนส่งขอ้มลู และขอ้มลูในเครือข่ายอีเธอร์เน็ตจะถกูแบ่งออกเป็นเฟรม (Frame) ท่ีมีความ

ยาวระหวา่ง 64 – 1518 ไบต ์โดยจะมีขอ้มูล 18 ไบตท่ี์เป็นส่วนของอีเธอร์เน็ต ดงันั้นขอ้มูลจริงจะมีความยาวเพียง 46 – 

1500 ไบต ์ดงัแสดงตามรูปท่ี 3 – 16 โดย Preamble เป็นส่วนท่ีทาํสญัลกัษณ์แสดงวา่เป็นส่วนตน้ของเฟรม Source, 

Destination คือ แอดเดรสตน้ทางและปลายทาง ท่ีใชใ้นการระบุ Network layer protocol (IP หรือ IPX) และ 

CRC(Cyclic Redundancy Check) เป็นขอ้มูลสาํหรับตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มูล สถาปัตยกรรมโครงสร้างระบบ

เครือข่ายแบบอีเธอร์เน็ตตามมาตรฐาน Project 802.x จะมีอยู ่3 แบบคือ 10Base2, 10Base5 และ 10BaseT 

 
 3.4.2 10Base2: Thin Ethernet 

  เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ Thin-Net เป็นมาตรฐานของ IEEE Project 802 ซ่ึงอธิบายชนิดของสายท่ีใช้

ในการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายภายในโดยใชสัายสัญญาณโคแอก็เชียลแบบ Thinnet หมายความวา่สามารถรองรับการ
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รับส่งขอ้มูลได ้10 Mbps ในยา่น Baseband ใชใ้นการเช่ือมต่อแบบ Bus โดยมีความห่างของแต่ละเซ็กเมนตไ์ม่เกิน 500 

เมตร ออกแบบใหมี้ราคาถกูกวา่แบบแรกและง่ายต่อการติดตั้งเพราะใชส้ายขนาดเลก็กวา่ 
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 3.4.3 10Base5: Thick Ethernet 

  เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ Thick-Net เป็นมาตรฐานของ IEEE Project 802 ซ่ึงอธิบายชนิดของสายท่ีใช้

ในการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายภายในโดยใชสัายสัญญาณโคแอก็เชียลแบบ Thicknet หมายความวา่สามารถรองรับการ

รับส่งขอ้มูลได ้10 Mbps ในยา่น Baseband ใชใ้นการเช่ือมต่อแบบ Bus โดยมีความห่างของแต่ละSegment ไม่เกิน 

500 เมตร และไม่ควรมีเกิน 5 เซ็กเมนต ์นัน่คือถา้แต่ละเคร่ืองตั้งห่างกนั 2.5 เมตร จะทาํใหส้ามารถมีเคร่ืองในระบบ

เครือข่ายได ้1000 เคร่ือง (200 เคร่ืองต่อเซ็กเมนต)์ 
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 3.4.4 10Base-T : Twist-Pair Ethernet 

  เป็นสายท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั ถือวา่เป็นมาตรฐานของ IEEE 802.3 ซ่ึงอธิบายชนิดของสายท่ีใชใ้น

การเช่ือมต่อระบบเครือข่ายภายในโดยใชส้ายสัญญาณแบบ Unshielded Twisted-Pair (UTP) หมายความวา่สามารถ

รองรับการรับส่งขอ้มูลได ้10 Mbps ในยา่น Baseband ใชใ้นการเช่ือมต่อแบบดาว (Star) โดยมีระยะห่างระหวา่งฮบักบั

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดไ้ม่เกิน 100 เมตร 
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3.5 IEEE 802.11 – ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network) 

 การกล่าวถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) หรือการเช่ือมต่อ LAN ท่ีอาจจะยากท่ีจะเขา้ใจบา้ง

เลก็นอ้ย ซ่ึงอาจจะกล่าวถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าห้ิวท่ีมีการ์ดเช่ือมต่อระบบเครือข่ายท่ีส่งสัญญาณทางวทิย ุไปยงั 

access point ท่ีรับสัญญาณวทิยไุด ้และเช่ือมต่อกบัระบบเครือข่ายท่ีใชส้ายเคเบิลแบบมาตรฐาน ในสถานการณ์การ

ส่ือสารแบบผสมเช่นน้ี คือการส่ือสารซ่ึงกนัและกนัระหวา่งอุปกรณ์ไร้สายกบัอุปกรณ์ท่ีใชส้ายเคเบิลเช่ือมต่อ ในทาง

ตรงกนัขา้มการอา้งถึงระบบเครือข่ายไร้สายตามจริงแลว้อาจจะกล่าวถึง LAN ท่ีไม่มีการใชส้ายเคเบิลในการเช่ือมต่อซ่ึงคือ

ระบบเครือข่ายประเภทท่ีจะอธิบายท่ีน้ี ซ่ึงเป็นโครงสร้างตามคุณลกัษณะเฉพาะของ IEEE 802.11 

 3.5.1 มาตรฐาน IEEE 802.11a 

  คือการส่งสัญญาณขอ้มูลดว้ยคล่ืนวทิย ุดว้ยการออกอากาศในยา่นความถ่ีวทิย ุ2.4 GHz โดย

ช่องสญัญาณในการส่งจะถูกกาํหนดไวล้่วงหนา้แลว้เพื่อท่ีจะใหทุ้กคนในระบบเครือข่ายทราบวา่จะส่งไปท่ีไหนและเม่ือใด 

802.11a มีจุดเด่นเหนือกวา่ 802.11b ในดา้นความเร็วในการรับส่งขอ้มูล ทาํไดสู้งสุด 54 Mbps ใชค้ล่ืนความถ่ีวทิย ุ5 

GHz แต่มีขอ้เสียคือระยะทางในการรับส่งขอ้มูลสั้น ทาํใหต้อ้งมีอุปกรณ์แม่ข่ายมากจุดเพื่อใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีค่าใชจ่้ายจึง

สูง 

 3.5.2 มาตรฐาน IEEE 802.11b 

  ล่าสุดไดรั้บการตั้งช่ือใหม่วา่ Wi-Fi คุณสมบติัของ IEEE 802.11b จะสามารถรับส่งขอ้มลูไดด้ว้ย

ความเร็วสูงสุด 11 Mbps โดยใชค้ล่ืนความถ่ีวทิยท่ีุ 2.4 GHz ขอ้เสียของมาตรฐานน้ี คือยงัมีอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอ่ืนใชค้ล่ืน

ความถ่ีเดียวกนั เช่น เตาไมโครเวฟ หรือโทรศพัทมื์อถือ ซ่ึงหากมีอุปกรณ์เหล่าน้ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง จะทาํใหค้วามเร็วใน



เอกสารประกอบการสอน “การบริหารและการจดัการระบบเครือข่าย” อาจารยธี์รชาติ นอ้ยสมบติั (เรียบเรียง) 

การส่งขอ้มูลลดลง ขอ้ดีคือใชค้ล่ืนความถ่ีวทิยคุ่อนขา้งตํ่า ทาํใหส้ามารถส่งขอ้มลูไดใ้นระยะไกล ช่วยใหป้ระหยดัค่าใชจ่้าย

ไดอี้กส่วนหน่ึง 

 

 3.5.3 มาตรฐาน IEEE 802.11g 

  คือการส่งสัญญาณขอ้มูลดว้ยคล่ืนอินฟราเรด หรือคล่ืนแสงท่ีมีลกัษณะพิเศษ ความยาวคล่ืนตํ่า การแพร่

คล่ืนของแสงอินฟราเรดท่ีซ่ึงทาํการออกอากาศสัญญาณแสงท่ีโหนดต่างๆ ท่ีอยูใ่นบริเวณนั้นสามารถรับได ้โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่การแพร่คล่ืนของแสงอินฟราเรดน้ีจะสะทอ้นไปโดยรอบ สะทอ้นผนงั พ้ืน เพดาน จนกระทัง่ไปถึงผูรั้บ วธีิน้ีจะแตกต่าง

จากการส่งสญัญาณอินฟราเรดตามแนวเสน้เลง็ (line of sight) ซ่ึงลาํแสงอินฟราเรดจะตอ้งยงิออกไปในแนวเส้นตรงไป

ยงัอุปกรณ์รับสัญญาณอินฟราเรดท่ีติดอยูก่บัเคร่ืองรับ 

  ในปัจจุบนักาํลงัมีการพฒันาเพ่ือแกไ้ขจุดอ่อนใหก้บั IEEE 802.11a และ 802.11b จุดเด่นของ

มาตรฐานน้ี คือการใชค้ล่ืนความถ่ี 2.4 GHz เหมือนกบั IEEE 802.11b แต่มีความเร็วสูงกวา่ อยูท่ี่ 54 Mbps เหมือน 

IEEE 802.11a เป็นท่ีคาดวา่มาตรฐาน IEEE 802.11g จะออกวางตลาดในเร็ววนัน้ีมาตรฐาน IEEE 802.11g เป็น

มาตรฐานของเครือข่ายไร้สายระหวา่งประเทศ กล่าวคือในบางประเทศจะมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัคล่ืนวทิยไุม่ตรงกนั จึงมีการ

พฒันาระบบน้ีใหส้ามารถนาํเอาอุปกรณ์ไปใชใ้นต่างประเทศไดโ้ดยไม่ตอ้งเปล่ียนอุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

 

1) โครงสร้าง OSI Model ไดจ้ดัแบ่งการทาํงานของระบบเครือข่ายออกเป็น                         เลเยอร์ 

จงเติมคาํลงในช่องวา่งใหถ้กูตอ้ง 

2) วตัถุประสงคใ์นการทาํงานของแต่ละเลเยอร์ในโครงสร้าง OSI Model คือใหบ้ริการกบั                      

และป้องกนัไม่ใหเ้ลเยอร์ในระดบัท่ีอยูสู่งกวา่มีรายละเอียดการใหบ้ริการมากจนเกินไป 

3) IEEE                              ไดอ้ธิบายครอบคลุมมาตรฐานของระบบเครือข่ายอีเธอร์เน็ต 

4) IEEE                              ไดอ้ธิบายครอบคลุมมาตรฐานของระบบเครือข่ายไร้สาย 

5) Data link Layer มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการส่ง                 จาก Network Layer ไปยงั Physical Layer 

6)                          จะระบุวธีิการท่ีสายเคเบิลจะเช่ือมต่อเขา้กบั NIC 

 
 
 
 
 


