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การติดต่อสื่อสารและระบบเครือข่าย 
 

5.1. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการสื่อสารข้อมูล 
5.1.1 องค์ประกอบพื้นฐานในการสื่อสารข้อมูล 
องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ส่วนแสดงดังรูปที่ 5.1 
 

 
รูปที่ 5-1 องค์ประกอบการสื่อสาร 

 

1. ผู้ส่งหรืออุปกรณ์ส่งข้อมูล (Sender) เป็นแหล่งต้นทางของการสื่อสารโดยมีหน้าที่ในการให้
ก าเนิดข้อมูล หรือเตรียมข้อมูล เช่น ผู้พูด คอมพิวเตอร์ต้นทาง เป็นต้น 

 2. ผู้รับหรืออุปกรณ์รับข้อมูล (Receiver) เป็นแหล่งปลายทางของการสื่อสาร หรือเป็นอุปกรณ์
ส าหรับข้อมูลที่จะน าข้อมูลนั้นไปใช้ด าเนินการต่อไป เช่น ผู้รับ คอมพิวเตอร์ปลายทาง เคร่ืองพิมพ์ 

 3.  ข่าวสาร (Massage) เป็นตัวเนื้อหาของข้อมูล ซึ่งมีได้หลายรูปแบบดังนี้ คือ 

 ข้อความ (Text) ข้อมูลที่อยู่ในรูปอักขระ หรือเอกสาร เช่น ข้อความในหนังสือ เป็นต้น 
 เสียง (Voice) ข้อมูลเสียงที่แหล่งต้นทางสร้างขึ้นมา ซึ่งอาจจะเป็นเสียงที่มนุษย์หรืออุปกรณ์

บางอย่างเป็นตัวสร้างก็ได้  
 รูปภาพ (Image) เป็นข้อมูลที่ไม่เหมือนข้อความตัวอักษรที่เรียงติดต่อกัน แต่จะมีลักษณะเหมือน

รูปภาพ เช่น การสแกนภาพเข้าคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลรูปภาพกับข้อมูลข้อความ แล้ว
รูปภาพจะมีขนาดใหญ่กว่า 

 สื่อผสม (Multimedia) ข้อมูลที่ผสมลักษณะของทั้งรูปภาพ เสียงและข้อความเข้าด้วยกัน โดย
สามารถเคลื่อนไหวได้ เช่น การเรียนผ่านระบบ VDO conference เป็นต้น โดยข้อมูลจะมีขนาดใหญ่มาก 
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4. สื่อกลางหรือตัวกลางในการน าส่งข้อมูล (Medium) เป็นสื่อหรือช่องทางที่ใช้ในการน าข้อมูลจาก
ต้นทางไปยังปลายทาง ซึ่งอาจเป็นตัวกลางที่มีสายสัญญาณ เช่น สายไฟ หรือตัวกลางที่ไม่ใช้สายสัญญาณ 
เช่น อากาศ เป็นต้น 

 5. โปรโตคอล (Protocol) เป็นข้อก าหนดหรือข้อตกลงถึงกฎระเบียบและวิธีการที่ใช้ในการสื่อสาร
เพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับมีความเข้าใจตรงกัน 

 

5.1.2 ชนิดของการสื่อสาร 
 การสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้รับกับผู้ส่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท 

 1. การสื่อสารข้อมูลทิศทางเดียว (Simplex Transmission) เป็นการติดต่อสื่อสารเพียงทิศทางเดียว 
คือผู้ส่งจะส่งข้อมูลเพียงฝั่งเดียวและโดยฝั่งรับไม่มีการตอบกลับ  เช่น การกระจายเสียงของสถานีวิทยุ การ
ส่ง e-mail เป็นต้น แสดงดังรูปที่ 5.2 
 

 
รูปที่ 5-2 การสื่อสารข้อมูลทิศทางเดียว 

 

2. การสื่อสารข้อมูลสองทิศทางสลับกัน (Half Duplex Transmission) เป็นการสื่อสาร 2 ทิศทางแต่
คนละเวลากัน เช่น วิทยุสื่อสาร เป็นต้น แสดงดังรูปที่ 5.3 

 

 
รูปที่ 5-3 การสื่อสารข้อมูลสองทิศทางสลับกัน 
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3. การสื่อสารข้อมูลสองทิศทางพร้อมกัน (Full Duplex Transmission) เป็นการสื่อสาร 2 ทิศทาง 
โดยสามารถส่งข้อมูลในเวลาเดียวกันได้ เช่น การคุยโทรศัพท์ เป็นต้น แสดงดังรูปที่ 5.4 

 
รูปที่ 5-4 การสื่อสารข้อมูลสองทิศทางพร้อมกัน 

 

5.2 การสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 
การสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง การโอนถ่าย (Transmission) ข้อมูลหรือการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ส่งต้นทางกับผู้รับปลายทาง ทั้งข้อมูลประเภท ข้อความ รูปภาพ เสียง หรือข้อมูล
สื่อผสม โดยผู้ส่งต้นทางส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีหน้าที่ แปลงข้อมูล
เหล่านั้นให้อยู่ในรูปสัญญาณทางไฟฟ้า (Electronic data) จากนั้นถึงส่งไปยังอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์
ปลายทาง 

5.2.1 ประเภทของสัญญาณ 
ข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ต้องเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปสัญญาณทางไฟฟ้า ซึ่ง

สามารถจ าแนกสัญญาณได้ 2 ลักษณะ 
1. สัญญาณแบบดิจิทัล (Digitals signal) 
เป็นสัญญาณที่ถูกแบ่งเป็นช่วงๆ อย่างไม่ต่อเนื่อง (Discrete) โดยลักษณะของสัญญาณจะแบ่ง

ออกเป็นสองระดับเพื่อแทนสถานะสองสถานะ คือ สถานะของบิต 0 และสถานะของบิต 1 โดยแต่ละ
สถานะคือ การให้แรงดันทางไฟฟ้าที่แตกต่างกัน การท างานในคอมพิวเตอร์ใช้สัญญาณดิจิทัล แสดงดังรูปที่ 
5.5 

 
รูปที่ 5-5 สัญญาณแบบดิจิทัล 
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2. สัญญาณอนาลอก(Analog Signal) 
เป็นสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความต่อเนื่องของสัญญาณ โดยไม่เปลี่ยนแปลงแบบทันที่

ทันใดเหมือนกับสัญญาณดิจิทัล เช่น เสียงพูด หรืออุณหภูมิในอากาศเมื่อเทียบกับเวลาที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเน่ือง 

 

 
รูปที่ 5-6 สัญญาณแบบอนาลอก 

 

5.3 ช่องทางการสื่อสาร 
 ช่องทางการสื่อสารจะเป็นเส้นทางขนส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เคร่ืองหนึ่งไปยังเคร่ืองอ่ืนๆ ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
 5.3.1 ช่องทางการสื่อสารแบบมีสาย (Physical Wire) เป็นการสื่อสารโดยใช้สายเชื่อมระหว่าง
อุปกรณ์ส่งและรับข้อมูล เช่น สายคู่ตีเกลียว (Twisted-pair Cable) สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) และ
สายใยแก้วน าแสง (Fiber-optic Cable) เป็นต้น 

 สายคู่ตีเกลียว ประกอบด้วยสายทองแดงเล็ก ๆ เป็นจ านวนมาก  การติดตั้งภายในอาคารจะ
ยึดติดกับตัวยึดบนผนังโดยที่สามารถเสียบสายต่อเข้ากับโทรศัพท์และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้  สายคู่ตีเกลียว
จัดได้ว่าเป็นสื่อมาตรฐานในการส่งเสียงและข้อมูลเป็นระยะเวลานาน  แต่ก าลังจะล้าสมัยในอนาคตอันใกล ้ 
เน่ืองจากในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น  จึงมีการพัฒนาสายส่งที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือได้
ในการขนส่งข้อมูลมากกว่าการใช้สายคู่ตีเกลียว 

 

   
รูปที่ 5-7 สายคู่ตีเกลียว 
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 สายโคแอกเชียล  ประกอบด้วยสายทองแดงเพียงเส้นเดียวเป็นแกนกลางหุ้มด้วยฉนวนสาย
ยาง  ถ้าจะเปรียบเทียบการขนส่งข้อมูลกันแล้ว  สายโคแอกเชียลสามารถส่งข้อมูลได้มากกว่าสายคู่ตีเกลียว
ประมาณ 80 เท่า ส่วนใหญ่แล้วสายโคแอกเชียลจะใช้ในการส่งสัญญาณโทรทัศน์  แต่ก็สามารถใช้ในการส่ง
ข้อมูลของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เช่นกัน 

 

   
 

รูปที่ 5-8 สายโคแอกเชียล   
 

 สายใยแก้วน าแสง  ส่งข้อมูลโดยใช้หลักการสะท้อนของแสงผ่านหลอดแก้วขนาดเล็ก  
สายใยแก้วน าแสงสามารถส่งข้อมูลได้เร็วถึง 26,000 เท่าของสายคู่ตีเกลียวและเมื่อเปรียบเทียบกับสายโค
แอกเชียล  สายใยแก้วน าแสงจะมีน้ าหนักที่เบาและมีความน่าเชื่อถือในการขนส่งข้อมูลมากกว่า  และในการ
ขนส่งข้อมูลจะใช้ล าแสงที่มีความเร็วเทียบเท่าความเร็วของแสง  ท าให้การขนส่งข้อมูลรวดเร็วกว่าการ
ขนส่งข้อมูลในสายทองแดงมาก  ดังนั้นในอนาคตคาดว่าสายใยแก้วน าแสงจะถูกน ามาใช้แทนสายคู่ตีเกลียว 

 

 

รูปที่ 5-9 สายใยแก้วน าแสง   
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5.3.2. ช่องทางการสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless connection)  เป็นการเชื่อมต่อที่ไม่ต้องใช้สาย
เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์รับและส่ง  แต่จะใช้อากาศเป็นสื่อกลาง เช่น อินฟราเรด (Infrared) ไมโครเวฟ 
(Microwave) ดาวเทียม (Satellite) สัญญาณวิทยุ (Broadcast Radio) เป็นต้น 

 อินฟราเรด ใช้คลื่นแสงอินฟราเรดในการติดต่อสื่อสารส าหรับระยะทางใกล้ ๆ โดยการส่ง
ข้อมูลจะส่งในแนวตรง  และไม่ควรมีสิ่งใดกีดขวางในแนวของคลื่นล าแสง  เพราะล าแสงไม่สามารถทะลุ
ผ่านสิ่งของที่มีความหนาได้  การเชื่อมต่อแบบไร้สายแบบนี้นิยมใช้ส าหรับถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์
แบบพกพา เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กหรือพีดีเอไปยังเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ 

 ไมโครเวฟ เป็นการสื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุความถี่สูง  เช่นเดียวกับอินฟราเรดคือ การส่งข้อมูล
จะเป็นแบบแนวเส้นตรงไม่สามารถหักเลี้ยวหรืออ้อมโค้งได้  จึงสามารถรับส่งได้ในช่วงระยะสั้น ๆ  ดังนั้น
จึงต้องมีสถานีรับส่งเป็นระยะ ๆ จากจุดส่งถึงจุดรับ  นิยมใช้ไมโครเวฟส าหรับการสื่อสารระหว่างตึกใน
เมืองเดียวกัน หรือระหว่างวิทยาเขตต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  ส าหรับการสื่อสารระยะทางไกลๆ จ าเป็น
จะต้องมีสถานีรับและขยายสญัญาณ  ซึ่งมีลักษณะเป็นจานหรือเสาอากาศเพื่อรับสัญญาณเป็นช่วงๆ โดยจะ
ติดตั้งบนหอคอย ตึกสูงๆ หรือบนยอดเขา 

 ดาวเทียม เป็นการสื่อสารโดยใช้ดาวเทียมที่โคจรอยู่เหนือพื้นโลก ประมาณ 22,000 ไมล์หรือสูง
กว่า  โดยท าหน้าที่เป็นสถานีส่งและสถานีรับข้อมูล  ถ้าหากมีการส่งข้อมูลจากภาคพื้นดินไปยังดาวเทียมจะ
เรียกว่า อัปลิงค์ (uplink)  ส่วนการรับข้อมูลจากดาวเทียมสู่ภาคพื้นดินเรียกว่า ดาวน์ลิงค์ (downlink)  
เทคโนโลยีที่ก าลังเป็นที่นิยมและอาศัยการท างานของดาวเทียมคือ เทคโนโลยีจีพีเอส (Global Positioning 
System : GPS)  เป็นเทคโนโลยีที่ท าให้ทราบต าแหน่งที่อยู่บนพื้นโลกหรือสภาพภูมิศาสตร์ต่างๆ ตัวอย่าง
การใช้งาน เช่น  การติดตั้งอุปกรณ์จีพีเอสไว้ในรถและท างานร่วมกับแผนที่ผู้ใช้ก็สามารถขับรถไปตาม
ระบบน าทางได้  หรือถ้าหากมีผู้ต้องการรู้ว่ารถคันดังกล่าวขับไปต าแหน่งใดก็สามารถตรวจสอบได้  ใน
ปัจจุบันมีการน าอุปกรณ์จีพีเอสมาติดต้ังในระบบโทรศัพท์แบบเคลื่อนที่อีกด้วย 

 

   

รูปที่ 5-10 เทคโนโลยีจีพีเอส 
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 สัญญาณวิทยุ การสื่อสารแบบนี้ใช้อุปกรณ์ส่งและรับข้อมูลพิเศษที่เรียกว่า ทรานซีฟเวอร์ 
(transceiver)  เพื่อท าหน้าที่ส่งและรับสัญญาณวิทยุจากอุปกรณ์ชนิดไร้สาย  เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ
อุปกรณ์เข้าถึงเว็บ  ผู้ใช้บางคนเชื่อมต่อโน๊ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เข้ากับโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้บริการ
อินเตอร์เน็ต  อุปกรณ์เข้าถึงเว็บจะเป็นตามมาตรฐานที่เรียกว่า ไวร์ไฟร์ (Wireless Fidelity : Wi-Fi)  หรือ
บางคร้ังเรียกว่า 802.11 

 ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีไร้สายที่ก าลังเป็นที่นิยม คือ บลูทูธ (Bluetooth)  ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณ
โดยใช้คลื่นวิทยุระยะสั้น (short-range radio links) เหมาะส าหรับการสื่อสารในระยะใกล้หรือไม่เกิน 33 
ฟุต การส่งสัญญาณไม่ใช่ในแนวเส้นตรงและสามารถผ่านสิ่งกีดขวางได้ จึงนิยมใช้เทคโนโลยีบลูทูธ
ส าหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์แบบเคลื่อนที่ เคร่ืองพีดีเอ เคร่ืองพิมพ์ โน๊ตบุ๊กคอมพิวเตอร์  สมาร์ท
โฟน แท้บเล็ต(Tablet) ไอ-แพด(iPAD) 
 

 
รูปที่ 5-11 อุปกรณ์ที่ใช้บลูทูธ 
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5.4. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือระบบเน็ตเวิร์ก คือกลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูก
น ามาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสาร  แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้อุปกรณ์ต่างๆ ใน
เครือข่ายร่วมกันได้  เครือข่ายนั้นมีหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกันด้วยคอมพิวเตอร์เพียงสองสาม
เคร่ือง เพื่อใช้งานในบ้านหรือในบริษัทเล็กๆ ไปจนถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก ส่วน Home 
Network หรือเครือข่ายภายในบ้าน เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กๆ  หมายถึงการน าเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ มาเชื่อมต่อกันในบ้าน สิ่งที่เกิดตามมาก็คือประโยชน์ในการใช้คอมพิวเตอร์ด้าน
ต่างๆ เช่น 
 1. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน หมายถึง การใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เคร่ืองพิมพ์ร่วมกัน  กล่าวคือ มี
เคร่ืองพิมพ์เพียงเคร่ืองเดียว ทุกคนในเครือข่ายสามารถใช้เคร่ืองพิมพ์นี้ได้ ท าให้สะดวกและประหยัด
ค่าใช้จ่าย เพราะไม่ต้องลงทุนซื้อเคร่ืองพิมพ์หลายเคร่ือง (นอกจากจะเป็นเคร่ืองพิมพค์นละประเภท) 
 2. การแชร์ไฟล์ เมื่อคอมพิวเตอร์ถูกติดต้ังเป็นระบบเน็ตเวิร์กแล้ว การใช้ไฟล์ข้อมูลร่วมกันหรือการ
แลกเปลี่ยนไฟล์ท าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องหาอุปกรณ์เก็บข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้นในการโอนย้ายข้อมูล ท า
ให้ตัดปัญหาเร่ืองความจุของสื่อบันทึกข้อมูล 
 3. การติดต่อสื่อสาร โดยคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเป็นระบบเน็ตเวิร์ก สามารถติดต่อพูดคุยกับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์อ่ืน โดยอาศัยโปรแกรมสื่อสารที่มีความสามารถใช้เป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้เช่นเดียวกัน หรือ
การใช้อีเมล์ 
 4. การใช้อินเทอร์เน็ตร่วมกัน คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองที่เชื่อมต่อในระบบเน็ตเวิร์ก สามารถใช้งาน
อินเทอร์เน็ตได้ทุกเคร่ือง โดยมีโมเด็มตัวเดียว ไม่ว่าจะเป็นแบบอนาล็อกหรือแบบดิจิตอลอย่าง ADSL 
 
 5.4.1 อุปกรณ์เครือข่าย 

ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่าย  จะต้องท าการเชื่อมระหว่างอุปกรณ์และสื่อกลางแบบ
ต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งอาจมีความต้องการเฉพาะรูปแบบต่าง ๆ เช่น การรวมข้อมูลจากหลาย ๆ จุดเพื่อส่งผ่าน
ไปยังสายเคเบิลโทรศัพท์เพียงสายเดียว หรืออาจต้องการขยายระยะทางการใช้งาน หรือ อุปกรณ์ที่ช่วยใน
การแก้ปัญหาสัญญาณอ่อนก าลัง ปัญหาสัญญาณรบกวนเมื่อมีการส่งสัญญาณ  ซึ่งสามารถที่จะแบ่งอุปกรณ์
เหล่านี้ออกได้เป็น 2 ประเภทคือ อุปกรณ์รวมสัญญาณ และอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย 

- อุปกรณ์รวมสัญญาณได้แก่ มัลติเพล็กซ์เซอร์ , คอเซนเตรเตอร์ และ ฮับ เป็นต้น 
- อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย  ได้แก่ เคร่ืองทวนสัญญาณ ,เคร่ืองขยายสัญญาณ ,บริดจ์ , เราเตอร์ 

และสวิทซ์  เป็นต้น  
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1. อุปกรณ์รวมสัญญาณ 

 มัลติเพล็กซ์เซอร์ (Multiplexer)  
นิยมเรียกกันว่า มัก (MUX) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรวมข้อมูล (multiplex) จาก

เคร่ืองเทอร์มินัล จ านวนหน่ึงเข้าด้วยกัน และส่งผ่านไปยังสายสื่อสารเดียวกัน และที่ปลายทาง MUX อีกตัว
จะท าหน้าที่แยกข้อมูล (de-multiplex) ส่งไปยังจุดหมายที่ต้องการ  

 

(a) 

 

(b) 

รูปที่ 5-12  (a) การท างานของอุปกรณ์มัลติเพล็กเซอร์และ  (b) อุปกรณ์มัลติเพล็กเซอร์ 

             การ Multiplex เป็นวิธีการรวมข้อมูลจากหลายจุด แล้วส่งผ่านไปตามสายส่งเพียงสายเดียวซึ่งแบ่ง
ได้เป็น 2 แบบ คือ 

1. การมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งเวลา (Time Division Multiplexer หรือ TDM) เป็นวิธีที่เพิ่งจะได้รับการ
พัฒนาได้ไม่นาน การมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งเวลาจะใช้เส้นทางเพียงเส้นทางเดียว และคลื่นพาห์ความถี่เดียว
เท่านั้น แต่ผู้ใช้แต่ละคนจะได้รับการจัดสรรเวลาในการเข้าใช้ช่องสัญญาณเพื่อส่งข้อมูลไปยังปลายทาง 

 

รูปที่ 5-13 การมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งเวลา 
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2. การมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความถี่ (Frequency Division Multiplexer หรือ FDM) เป็นวิธีที่ใช้กันทั้ง
ระบบที่มีสายและระบบคลื่นวิทยุ หลักการของการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความถี่คือ การรวมสัญญาณจาก
แหล่งต่างๆ ให้อยู่ในคลื่นพาห์เดียวกันที่ความถี่ต่างๆ สัญญาณเหล่านี้สามารถที่จะใช้เส้นทางร่วมกันได้ 

 คอนเซนเตรเตอร์ (Concentrator)นิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า คอนเซน  เป็นมัลติเพลกเซอร์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น คือ 

 - มีหน่วยความจ า (buffer) ที่ใช้เก็บข้อมูลเพื่อส่งต่อได้ ท าให้สามารถเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่
มีความเร็วสูงกับความเร็วต่ าได้ 

- มีการบีบอัดข้อมูล (compress) เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลได้มากขึ้น 

 
รูปที่ 5-14  การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคอนเซนเตรเตอร ์

 

 ฮับ (Hub)  
  Hub ใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่าย จะมี “พอร์ต (Port)” ใช้เชื่อมต่อระหว่าง Hub 
กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เครือข่ายตัวอ่ืน ๆ Hub จะทวนสัญญาณและส่งต่อข้อมูลนั้นออกไปที่
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองที่เชื่อมต่ออยู่กับ Hub 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5-15 ฮับและการเชื่อมต่อ 
 

HUB 
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ประเภทของฮับ 
a. Intelligent Hub เป็นฮับที่สามารถจัดการควบคุมบางอย่างกับโหนดที่เชื่อมต่ออยู่ 

เช่น การอนุญาตให้ผู้บริหารระบบเครือข่ายควบคุมแต่ละพอร์ตได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งให้ท างาน
หรือหยุดท างานก็ตาม Intelligent Hub บางประเภทสามารถเฝ้าติดตาม กิจกรรมของระบบเครือข่ายได้ เช่น  
ติดตามจ านวนแพ็กเกจที่ส่งผ่านและการเกิดความ ผิดพลาดขึ้นในแพ็กเกจเหล่านั้น 

b. Standalone Hub เป็นอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อเข้ากับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นฮับที่พบ
เห็นโดยทั่วไปซึ่งไม่มีความสามารถในการจัดการ มีเฉพาะความสามารถในการเชื่อมต่อไปยังฮับตัวอ่ืน
เท่านั้นและการเกิดความ ผิดพลาดขึ้นในแพ็กเกจเหล่านั้น 

c. Modular Hub เป็นฮับที่สามารถจัดการได้โดยมีลักษณะเป็น การ์ดสล็อต  การ์ดแต่ละตัว
จะมีการท างานเช่นเดียวกับ Standalone Hub 1 ตัว การใช้ฮับประเภทนี้ท าให้สามารถขยายระบบเครือ ข่าย
ได้โดยง่าย บางตัวก็สามารถสนับสนุนการเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้มากกว่า 1 ประเภท เช่น ใช้ได้กับระบบ
เครือข่ายทั้งแบบ Ethernet และ Token ring 

 
2. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย 

 เครื่องทวนสัญญาณ (Repeater) 
เป็นอุปกรณ์ทบทวนสัญญาณ และป้องกันการขาดหายของสัญญาณ เนื่องจากการสื่อสาร

ข้อมูลต้องใช้สัญญาณไฟฟ้าในการรับส่งข้อมูล โดยตามปรกติเมื่อสัญญาณทางไฟฟ้าเดินทางจากจุดๆหนึ่ง
ไปยังปลายทางจะเกิดการสูญเสียแรงดันทางไฟฟ้า และส่งผลให้สัญญาณเกิดอ่อนก าลัง ดังนั้น จึง
จ าเป็นต้องมีรีพีตเตอร์มาช่วยในการรับส่งข้อมูล โดยรีพีตเตอร์ท าหน้าที่ทบทวนสัญญาณไฟฟ้าขึ้นใหม่ให้
เหมือนสัญญาณเดิมที่ถูกส่ง 

รูปที่ 5-16 เคร่ืองทวนสัญญาณ 
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 เครื่องขยายสัญญาณ (Amplifier) 
 เป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณ โดยมีหน้าที่การท างานเหมือนกับรีพีตเตอร์ แต่จะใช้กับ

สัญญาณอนาล็อก โดยเมื่อสัญญาณอนาล็อกอ่อนก าลังเคร่ืองขยายสัญญาณจะท าการขยายสัญญาณที่อ่อน
ก าลังให้มีค่าเพิ่มขึ้นใกล้เคียงหรือมีค่าเท่ากับสัญญาณเดิม แต่ของเสียของเคร่ืองขยายสัญญาณคือ มันจะ
ขยายสัญญาณรบกวนที่ผสมมากับสัญญาณข้อมูลด้วย  

 บริดจ์ (Bridge)  
มักใช้ในการเชื่อมต่อวงแลน (LAN Segment) 2 วงเข้าด้วยกัน ท าให้สามารถขยายขอบเขต

ของ เครือข่ายออกไปเร่ือยๆ โดยที่ประสิทธิภาพรวมของระบบไม่ลดลงมากนัก โดยบริดจ์อาจเป็นได้ทั้ง
ฮาร์ดแวร์เฉพาะ หรือ ซอฟแวร์บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ บริดจ์จะท าการกรองสัญญาณและส่งผ่านแพ็กเก็ต
ข้อมูลไปยังส่วนต่างๆ  ของระบบเครือข่าย ซึ่งอาจจะเป็นส่วนของระบบเครือข่ายที่มีโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันได้ เช่น บริดจ์สามารถเชื่อมโยงส่วนของ Ethernet เข้ากับส่วนของ Token 
Ring ได้ และถึงแม้ว่าระบบเครือข่ายทั้งคู่จะใช้โปรโตคอลที่แตกต่างกัน บริดจ์ก็ยังคงสามารถโยกย้ายแพ็ก
เก็ตข้อมูลระหว่างระบบเครือข่ายทั้งสองได้อยู่ดี 

 

 
 

รูปที่ 5-17 การเชื่อมต่อเครือข่ายโดยใช้บริดจ์ 
 

 เราเตอร์ (Router) 
เป็นอุปกรณ์ที่ท างานอยู่ในระดับที่สูงกว่าบริดจ์  ท าให้สามารถใช้ในการเชื่อมต่อระหว่าง

เครือข่ายที่ใช้โปรโตคอลเครือข่ายต่างกัน  และสามารถท าการกรองเลือกเฉพาะชนิดของข้อมูลที่ระบุไว้ว่า
ให้ผ่านไปได้  ท าให้ช่วยลดปัญหาการจราจรที่คับคั่งของข้อมูล และเพิ่มระดับความปลอดภัยของเครือข่าย  
นอกจากนี้เราเตอร์ยังสามารถหาเส้นทางการส่งข้อมูลที่เหมาะสมให้อัตโนมัติด้วย (ในกรณีที่สามารถส่งได้
หลายเส้นทาง)  อย่างไรก็ดีเราเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ขึ้นกับโปรโตคอล นั่นคือในการใช้งานจะต้องเลือกซื้อเรา
เตอร์ที่สนับสนุนโปรโตคอลของเครือข่ายที่ต้องการจะเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน 
 

http://www.google.co.th/imgres?q=bridge+network&hl=th&sa=X&biw=1024&bih=567&tbm=isch&tbnid=8HHEN8kuIR3ddM:&imgrefurl=http://archive.networknewz.com/networknewz-10-20050111SwitchingYourWaytoBetterNetworkPerformance.html&docid=8YeH1tq5OwaW7M&w=616&h=422&ei=sjgpTvS7EcPlrAeSxrHkBg&zoom=1
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รูปที่ 5-18 การเชื่อมต่อเครือข่ายโดยใช้เราเตอร์ 
 

 สวิทซ์ (Switch) 
  สวิตซ์ หรือที่นิยมเรียกว่า อีเธอร์เนตสวิตซ์ (Ethernet Switch) เป็นอุปกรณ์ที่คล้ายกับฮับ 
แต่มีความฉลาดกว่า จะใช้ส าหรับเชื่อมโยงเครือข่ายย่อย ๆ เข้าด้วยกัน การท างานของสวิทซ์นี้ เมื่อโหนดใด
ส่งข้อมูลเข้ามายังสวิทซ์ มันจะรับข้อมูลที่เข้ามาทางพอร์ตนั้นและตรวจสอบที่อยู่ของผู้รับ จากนั้นจะส่ง
ข้อมูลไปยังพอร์ตที่ผู้รับต่ออยู่เท่านั้น โดยจะไม่ส่งไปยังพอร์ตอ่ืน ๆ ในเครือข่ายเหมือนที่เกิดขึ้นในการ
ท างานของฮับ 
 

         
 

รูปที่ 5-19 ก) การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆในเครือข่ายโดยใช้สวิทซ์ 
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รูปที่ 5-19 ข) การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆโดยใช้สวิทซ์ 
 

 เกตเวย์ (Gateway) 
  เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถสูงสุดในการเชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆเข้าด้วยกัน  มีหน้าที่ใน
การเชื่อมต่อและแปลงข้อมูลระหว่างเครือข่ายที่แตกต่างกันทั้งในส่วนของโปรโตคอลและสถาปัตยกรรม
ของเครือข่าย 

 
รูปที่ 5-20 การเชื่อมต่อเครือข่ายโดยใช้เกตเวย์ และตัวอย่างเกตเวย์ 
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 โมเด็ม (Modem) 
 โมเด็มจะสามารถท างานให้ส าเร็จได้ด้วยการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์เข้าคู่สายของ

โทรศัพท์ธรรมดาคู่หนึ่งซึ่งโมเด็มจะท าการแปลงสัญญาณดิจิตอล (digital signals) จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ให้เป็นสัญญาณอนาล็อก (analog signals) เพื่อให้สามารถส่งไปบนคู่สายโทรศัพท์ 

 

                   
รูปที่ 5-21 โมเด็ม 

 
 โมเด็มแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ โมเด็มแบบภายนอก โมเด็มแบบภายใน โมเด็มแบบพีซีการ์ด

และโมเด็มแบบไร้สาย 
 1. โมเด็มแบบภายนอก (External modem) อยู่ภายนอกเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อผ่านพอร์ต

อนุกรม และใช้สายโทรศัพท์เชื่อมต่อระหว่างโมเด็มกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 2. โมเด็มแบบภายใน (Internal modem) ประกอบด้วยวงจรแบบฝังตัวรวมเป็นชิ้นเดียวกับ

แผงวงจรหลักของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 3. โมเด็มแบบพีซีการ์ด (PC card modem) เป็นการ์ดเพิ่มขยายขนาดเท่าบัตรเครดิต ใช้เสียบเข้ากับ

โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ และใช้สายโทรศัพท์เชื่อมต่อระหว่างโมเด็มกับกล่องโทรศัพท์ 
 4. โมเด็มแบบไร้สาย (wireless modem) อาจจะเป็นแบบภายนอก แบบภายใน หรือพีซีการ์ด แต่ไม่

ต้องใช้สายเคเบิลเพื่อเชื่อมต่อ โดยส่งและรับข้อมูลผ่านอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/imgres?q=modem&hl=th&sa=G&biw=1024&bih=567&gbv=2&tbm=isch&tbnid=SXcDRqE34MwKyM:&imgrefurl=http://www.udomsuksa.ac.th/Latphrao/Knowledge/Technology/network/network.html&docid=7oAlcJVlufPmZM&w=250&h=198&ei=HT0pTq0h0M2tB5ORudIG&zoom=1
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 5.4.2 ลักษณะการใช้งานเครือข่าย 
 แต่ละเครือข่ายจะมีรูปแบบลักษณะการใช้งานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทรัพยากร  รูปแบบ
ลักษณะการใช้งานเครือข่ายทั่วไป ได้แก่ ระบบเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์หรือจุดต่อจุด ระบบเครือข่ายแบบ
ไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ 
 1) ระบบเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer To Peer) 
 เป็นระบบที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองบนระบบเครือข่ายมีฐานเท่าเทียมกัน คือทุกเคร่ืองสามารถ
จะใช้ไฟล์ในเคร่ืองอ่ืนได้ และสามารถให้เคร่ืองอ่ืนมาใช้ไฟล์ของตนเองได้เช่นกัน ระบบเครือข่ายแบบ
เพียร์ทูเพียร์มีการท างานแบบดิสทริบิวท์(Distributed System) โดยจะกระจายทรัพยากรต่างๆ ไปสู่
เวิร์กสเตชั่นอ่ืนๆ แต่จะมีปัญหาเร่ืองการรักษาความปลอดภัย  เนื่องจากข้อมูลที่เป็นความลับจะถูกส่งออก
ไปสู่คอมพิวเตอร์อ่ืนเช่นกันโปรแกรมที่ท างานแบบ  Peer To Peer คือ Windows for Workgroup และ 
Personal Netware 
 

 
รูปที่ 5-22 ระบบเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ 

 
 2) ระบบเครือข่ายแบบไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ (Client / Server) 
 เป็นระบบการท างานแบบ Distributed Processing หรือการประมวลผลแบบกระจาย โดยจะแบ่ง
การประมวลผลระหว่างเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์กับเคร่ืองไคลเอ็นต์  แทนที่แอพพลิเคชั่นจะท างานอยู่เฉพาะบน
เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ ก็แบ่งการค านวณของโปรแกรมแอพพลิเคชั่น มาท างานบนเคร่ืองไคลเอ็นต์ด้วย  และ
เมื่อใดที่เคร่ืองไคลเอ็นต์ต้องการผลลัพธ์ของข้อมูลบางส่วน จะมีการเรียกใช้ไปยัง  เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ให้น า
เฉพาะข้อมูลบางส่วนเท่านั้นส่งกลับ มาให้เคร่ืองไคลเอ็นต์เพื่อท าการค านวณข้อมูลนั้นต่อไป 
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รูปที่ 5-23 ระบบเครือข่ายแบบไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ 
 

5.5 ชนิดของระบบเครือข่าย 
ระบบเครือข่ายสามารถแบ่งตามระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายได้ เป็น 3 

ประเภท คือ 
 1).  LAN (Local Area Network) 
 ระบบเครือข่ายท้องถิ่น เป็นเน็ตเวิร์กในระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เล็ก ๆ เช่น 
ภายในห้องเดียวกัน ภายในชั้นเดียวกัน หรือภายในอาคารเดียวกัน ท าให้คอมพิวเตอร์ทั้งหมดสามารถเข้าถึง
เคร่ืองอื่น ๆ ที่ต่ออยู่ในเครือข่าย และสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกันได้ เช่น เคร่ืองพิมพ์ โปรแกรมต่างๆ 
ไฟล์ข้อมูล ถ้าหากข้อมูลใดหรืออุปกรณ์ใดต้องการให้ความส าคัญกับผู้ใช้ก็สามารถให้ผู้ใช้แต่ละคนมี
รหัสผ่านในการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ได้อีกด้วย  
 

  
 

รูปที่ 5-24 เครือข่าย LAN 

http://www.google.co.th/imgres?q=lan&hl=th&biw=1024&bih=567&tbm=isch&tbnid=au9Qgywf0gjFeM:&imgrefurl=http://marielfeather.blogspot.com/2011/04/local-area-network-lan.html&docid=dZd3e4a3r94qhM&w=367&h=298&ei=ij0pTqKpHMnWrQfH9ZzNBg&zoom=1


 
188 การติดต่อสื่อสารและระบบเครือข่าย 

 
 2)  MAN (Metropolitan Area Network) 
 ระบบเครือข่ายเมือง เป็นเน็ตเวิร์กที่จะต้องใช้โครงข่ายการสื่อสารขององค์การโทรศัพท์  หรือ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย เป็นการติดต่อกันในเมือง เช่น  เคร่ืองเวิร์กสเตชั่นอยู่ที่สุขุมวิท มีการ
ติดต่อสื่อสารกับเคร่ืองเวิร์กสเตชั่นที่บางรัก 
 

 
รูปที่ 5-25 เครือข่าย MAN 

 

 3)  WAN (Wide Area Network)  
 ระบบเครือข่ายกว้างไกล หรือเรียกได้ว่าเป็น World Wide ของระบบเน็ตเวิร์ก โดยจะเป็นการ
สื่อสารในระดับประเทศ ข้ามทวีปหรือทั่วโลก จะต้องใช้มีเดีย (Media) ในการสื่อสารขององค์การโทรศัพท์ 
หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทย (คู่สายโทรศัพท์ dial-up / คู่สายเช่า Leased line / ISDN) (lntegrated 
Service Digital Network สามารถส่งได้ทั้งข้อมูล เสียง และภาพในเวลาเดียวกัน) 
 

 
รูปที่ 5-26 เครือข่าย WAN 
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5.6  สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย (LAN Topology) 
 1)  แบบ Bus การเชื่อมต่อแบบบัสจะมีสายหลัก 1 เส้น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทั้งเซิร์ฟเวอร์ และ
ไคลเอ็นต์ทุกเคร่ืองจะต้องเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลหลักเส้นนี้  โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะถูกมองเป็น Node เมื่อ
เคร่ืองไคลเอ็นต์เคร่ืองที่หนึ่ง (Node A) ต้องการส่งข้อมูลให้กับเคร่ืองที่สอง (Node C) จะต้องส่งข้อมูล และ
แอดเดรสของ Node C ลงไปบนบัสสายเคเบิ้ลนี้ เมื่อเคร่ืองที่ Node C ได้รับข้อมูลแล้วจะน าข้อมูล ไป
ท างานต่อทันที 

 
รูปท่ี 5.27  แสดงสถาปัตยกรรมแบบ Bus 

 
 ข้ อดีข้อเสียของการเชื่อมต่อแบบบัส 
 ข้อดี 

 1. ใช้สายส่งข้อมูลน้อยและมีรูปแบบที่ง่ายในการติดตั้ง ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและ
บ ารุงรักษา 
 2. สามารถเพิ่มอุปกรณ์ชิ้นใหม่เข้าไปในเครือข่ายได้ง่าย 
 ข้อเสีย 
 1. ในกรณีที่เกิดการเสียหายของสายส่งข้อมูลหลัก จะท าให้ทั้งระบบท างานไม่ได้ 
 2. การตรวจสอบข้อผิดพลาดท าได้ยาก ต้องท าจากหลาย ๆจุด 
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 2)  แบบ Ring การเชื่อมต่อแบบวงแหวน เป็นการเชื่อมต่อจากเคร่ืองหนึ่งไปยังอีกเคร่ืองหนึ่ง จน
ครบวงจร ในการส่งข้อมูลจะส่งออกที่สายสัญญาณวงแหวน โดยจะเป็นการส่งผ่านจากเคร่ืองหนึ่ง  ไปสู่
เคร่ืองหนึ่งจนกว่าจะถึงเคร่ืองปลายทาง ปัญหาของโครงสร้างแบบนี้คือ  ถ้าหากมีสายขาดในส่วนใดจะท า
ให้ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ระบบ Ring มีการใช้งานบนเคร่ืองตระกูล IBM กันมาก เป็นเครือข่าย Token 
Ring ซึ่งจะใช้รับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องมินิหรือเมนเฟรมของ IBM กับเคร่ืองลูกข่ายบนระบบ 

 
 

รูปท่ี 5.28 แสดงสถาปัตยกรรมแบบ Ring 
  

ข้อดีข้อเสียของการเชื่อมต่อรูปวงแหวน  
 ข้อดี  

 1. สามารถส่งข้อมูลไปยังผู้รับหลายๆ โหนดพร้อมกันได้  
 2. การส่งข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงไม่มีการชนกันของสัญญาณข้อมูล  
 ข้อเสีย  
 1. ถ้ามีโหนดใดโหนดหนึ่งเกิดเสียหาย ข้อมูลจะไม่สามารถส่งผ่านไปยังโหนด  
ต่อไปได้ และจะท าให้เครือข่ายทั้งเครือข่ายขาดการติดต่อสื่อสาร  
 2. เมื่อโหนดหน่ึงต้องการส่งข้อมูลโหนดอ่ืน ๆ ต้องมีส่วนร่วมด้วย ซึ่งจะท าให้เสียเวลา  
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3)  แบบ Star การเชื่อมต่อแบบสตาร์นี้จะใช้อุปกรณ์ Hub เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อ โดยที่ทุก
เคร่ืองจะต้องผ่าน Hub สายเคเบิ้ลที่ใช้ส่วนมากจะเป็นสายคู่ตีเกลียวและสายใยแก้วน าแสงในการส่งข้อมูล 
Hub จะเป็นเสมือนตัวทวนสัญญาณ (Repeater) ปัจจุบันมีการใช้ Switch เป็นอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อซึ่งมี
ประสิทธิภาพการท างานสูงกว่า 

 
รูปท่ี 5.29 แสดงสถาปัตยกรรมแบบ Star 

 

 ข้อดีและข้อเสียของการเชื่อมต่อแบบดาว  
 ข้อดี  
 1. การติดตั้งเครือข่ายและการดูแลรักษาท าได้ง่าย 
 2. หากมีโหนดใดเกิดความเสียหายก็สามารถตรวจสอบได้ง่าย  
 3. ง่ายในการให้บริการเพราะการเชื่อมต่อแบบดาวมีศูนย์กลางท าหน้าที่ควบคุม  
 ข้อเสีย  
 1. ถ้าสถานีกลางเกิดเสียขึ้นมาจะท าให้ทั้งระบบท างานไม่ได้  
 2. ต้องใช้สายส่งข้อมูลจ านวนมากกว่าการเชื่อมต่อแบบบัส และ แบบวงแหวน  
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 4)  แบบ Hybrid เป็นการเชื่อมต่อที่ผสมผสานเครือข่ายย่อยๆ หลายส่วนมารวมเข้าด้วยกัน เช่น 
น าเอาเครือข่ายระบบ Bus, ระบบ Ring และ ระบบ Star มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เหมาะส าหรับบางหน่วยงาน
ที่มีเครือข่ายเก่าและใหม่ให้สามารถท างานร่วมกันได้ ซึ่งระบบ  Hybrid Network นี้จะมีโครงสร้างแบบ 
Hierarchical หรือ Tree ที่มีล าดับชั้นในการท างาน 

 
 

รูปที่ 5-30 สถาปัตยกรรมแบบ Hybrid 
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5.7 เครือข่ายแลนไร้สาย (Wireless LAN: WLAN) 
 เทคโนโลยีเครือข่ายแลนแบบไร้สาย (Wireless LAN: WLAN) หรือที่เรียกว่า Wi-Fi (ย่อมาจากค า
ว่า Wireless Fidelity) เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันโดยจะใช้สัญญาณความถี่วิทยุในการส่ง
ข้อมูลระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (access point)  โดยทุกการสื่อสารจะผ่าน
ศูนย์กลางเครือข่ายที่เป็นตัวรับสัญญาณไร้สาย (wireless receiver) หรือ สถานีรับส่งสัญญาณ (base station) 
 

 5.7.1 มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย 

 IEEE 802.11b 
 เป็นมาตรฐานเครือข่ายไร้สายแรกที่มี  ซึ่งท างานที่สัญญาณความถี่ 2.4 Gigahertz และมีความเร็ว
รับส่งข้อมูลได้สูงสุดที่ 11 Mbps นับเป็นมาตรฐานที่มีความเร็วต่ าสุด แต่ก็เป็นที่แพร่หลายและมีราคาต่ า 
มาตรฐาน 802.11b นั้นมีระยะทางที่ท างานได้ดีประมาณ 35-50 เมตรในพื้นที่เปิด ใช้ในเครือข่ายแบบ
Hotspot 

 IEEE 802.11a 
 เป็นมาตรฐานต่อจากมาตรฐาน 802.11b ซึ่งท างานที่สัญญาณความถี่ 5 Gigahertz  และมีความเร็ว
รับส่งข้อมูลได้สูงสุดที่ 54 Mbps  มีระยะทางที่ท างานได้ดีประมาณ 8.5-25 เมตรเท่านั้น  มาตรฐาน 802.11b  
นี้มีราคาสูง และยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก 

 IEEE 802.11g 
 เป็นมาตรฐานที่ได้รวบรวมคุณสมบัติที่ดีของทั้งสองมาตรฐานก่อนหน้านี้เข้าไว้ด้วยกัน  ซึ่งท างาน
ที่สัญญาณความถี่ 2.4 Gigahertz มีระยะทางที่ท างานประมาณ 35-50 เมตร และมีความเร็วรับส่งข้อมูลได้
สูงสุดถึง 54 Mbps ใช้ในเครือข่ายแบบ Hotspot 

 IEEE 802.11n 
 เป็นมาตรฐานใหม่ที่องค์กรสากล IEEE ต่อยอดจากมาตรฐาน 802.11 เดิม ซึ่งท างานที่สัญญาณ
ความถี่ 2.4 Gigahertz หรือ 5 Gigahertz มีระยะทางที่ท างานประมาณ 70-100 เมตร และมีความเร็วรับส่ง
ข้อมูลได้สูงสุดถึง 248 Mbps 
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5.7.2  Hotspot 
เป็นจุดบริการอินเตอร์เน็ตสาธารณะไร้สายความเร็วสูง ด้วยเทคโนโลยีของ Wireless LAN หรือ 

Wi-Fi ซึ่งในปัจจุบันก็มีให้บริการกันมากขึ้นเร่ือยตามแหล่งชุมชน ต่างๆ เช่น สนามบิน ร้านอาหาร 
โรงแรม โรงพยาบาล หรือ ธนาคาร ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย Hotspot สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์
แบบพกพา เช่น โน้ตบุ๊ก หรือ PDA 

 
 

รูปที่ 5-31 ตัวอย่างเครือข่ายแบบ Hotspot ของ บริษัท KSC 
 

5.7.3  WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)  
 เป็นเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลดิจิทัลความเร็วสูงที่ถูกพัฒนาเพื่อให้บริการบรอดแบนด์ไร้สาย 

(Broadband Wireless Access) โดยใช้คลื่นไมโครเวฟสามารถให้บริการด้วยรัศมีระยะไกล สามารถสื่อสาร
ข้อมูลได้ทั้งแบบจุดต่อจุด (Point-to-point) ด้วยระดับความเร็วข้อมูล 72 Mbps ที่ระยะทาง 50  กิโลเมตร 
หรือแบบกระจายสัญญาณในลักษณะจากจุดเดียวไปยังหลายจุด   (Point-to-multipoint) ที่ระดับความเร็ว
ข้อมูลเดียวกัน ได้พร้อมๆ กัน  โดยมีความสามารถรองรับการท างานในแบบ Non-Line-of-Sight  หมายถึง
สามารถท างานได้แม้กระทั่งมีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ หรือ อาคารได้เป็นอย่างดี  แต่ด้วยระยะทางลดลง
เหลือประมาณ  6  กิโลเมตร หรือแบบที่เคร่ืองลูกข่ายอยู่ในสภาวะเคลื่อนที่ (Mobile) ด้วยความเร็วของ
ข้อมูลที่ลดหลั่นลงไป ด้วยความเร็วข้อมูลที่สูงกว่า 3G ถึงเกือบ 4 เท่า WiMAX จึงเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะ
มากส าหรับการสื่อสารข้อมูล อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โทรศัพท์ผ่านไอพี วีดิโอ และไอพีทีวี ด้วยระดับ
ความเร็ว 72 Mbps ท าให้สามารถส่งวีดิโอคุณภาพดี แบบ MPEG4  ส่งผลให้ WiMAX สามารถช่วยให้ผู้ที่
ใช้งาน สามารถขยายเครือข่ายเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้กว้างขวางด้วยรัศมีท าการถึง 31  ไมล์ หรือประมาณ 
48  กิโลเมตร  และยังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์มาตรฐานชนิดอ่ืนๆ ที่ออกมาก่อนหน้านี้ได้เป็นอย่างดี 
จากคุณสมบัติดังกล่าว WiMAX จึงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของ Wireless Metropolitan Area Network 
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(WMAN) การออกแบบโครงสร้างและอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สายที่ได้ถูกพัฒนามาจาก Wireless LAN 
หรือ Wi-Fi  

ข้อดี คือ  
– ระยะท าการที่ครอบคลุมมากกว่าเครือข่ายแบบ Wireless LAN หลายเท่า 
– ความเร็วในการให้บริการสูงจึงท าให้สามารถเชื่อมต่อระหว่างตึกต่างๆ ได้ง่าย 
– ยังมีการเข้ารหัสข้อมูลที่ปลอดภัยสูง เหมาะส าหรับอุปกรณ์แบบพกพาในการเดินทาง 
– ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพและมีเสถียรภาพขณะใช้งานแม้มีการ

เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา 
จุดอ่อนของระบบ WiMAX  

– มีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของมาตรฐาน อุปกรณ์ยังไม่หลากหลาย 
– ราคาอุปกรณ์ค่อนข้างสูง ความถี่ของการให้บริการจะใช้ความถี่ช่วง 2-6 GHz (802.16e) 

และ 11 GHz (802.16d) ซึ่งในบางประเทศจะเป็นช่วงความถี่ที่มีการควบคุม ต้องมีการขอ
อนุญาตก่อนให้บริการ  

                 ส าหรับ WiMAX ในประเทศไทย โดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่และการก าหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆ ส าหรับ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี WiMAX  เพื่อให้บริการบรอดแบนด์ไร้สายในประเทศไทย ได้มีการด าเนินการมา
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2543 โดยทาง กทช. ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) ศึกษาแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่ส าหรับเทคโนโลยี  WiMAX  ในเบื้องต้นตาม
รายงานการศึกษาแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่ส าหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี WiMAX  ในประเทศ
ไทย  
                 ในขณะเดียวกัน กทช.ได้มีประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง แผน
ความถี่วิทยุ Broadband Wireless Access (BWA) เพื่อการทดลองหรือทดสอบ (รวมถึง WiMAX ) โดย
ประกาศลงใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124  ตอนพิเศษ  92ง  ลงวันที่ 3  สิงหาคม 2550 โดยมีการก าหนด
ย่านความถี่ที่ใช้งาน 4 ย่านดังน้ี  
                 - 2300 - 2400 MHz 
                 - 2500 - 2520 และ 2670 - 2690 MHz  
                 - 3300 - 3400 MHz 
                 - 3400 - 3700 MHz 
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5.8 เซลล์ลูลาร์ (Cellular) 
เป็นการสื่อสารที่ใช้คลื่นวิทยุ โดยจะมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นเซลล์ๆ และแต่ละเซลล์จะมีเสา

สัญญาณเพื่อใช้รับส่งข้อมูล โดยเมื่อมีการติดต่อสื่อสาร ข้อความจะถูกส่งไปยังเซลล์ที่อยู่ใกล้ที่สุด  
จากนั้นจะถูกส่งต่อไปยังเซลอ่ืนๆ จนถึง Mobile Telephone Switching Office (MTSO) ซึ่งท าหน้าที่ใน
การหาเซลล์จุดหมายปลายทาง จากนั้นจึงส่งข้อมูลต่อไปยังเซลล์ปลายทางนั้น เพื่อสื่อสารกับอุปกรณ์
เป้าหมาย  
 ขณะที่อุปกรณ์พกพาที่ใช้ในการสื่อสาร เคลื่อนที่จากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่ง ระบบเซลลูลาร์
ก็จะส่งผ่านการเชื่อมต่อจากเซลล์เดิมไปยังเซลล์ใหม่ที่ใกล้ที่สุดท าให้คุณภาพของสัญญาณยังดี
เหมือนเดิม มักจะนิยมใช้ในการสื่อสารในอุปกรณ์การสื่อสารแบบพกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ  

 
5.8.1 ยุคของการสื่อสารด้วยโทรศัพท ์

• ยุค 1G (First-Generation) – Analog Voice 
 - Analog cellular networks for voice communication 
 - ส าหรับการสื่อสารของเสียง บนเครือข่ายแบบ Analog 

• ยุค 2G (Second-Generation) – Digital Voice 
      - Digital Wireless network, primarily for voice communication  

            - ส าหรับการสื่อสารของเสียง บนเครือข่ายไร้สายแบบ Digital 

• ยุค 2.5G  
 - เป็นระบบที่พัฒนามาจากระบบ 2G ซึ่งสามารถรับส่งข้อมูล ด้วยระดับความเร็ว 50 - 144 

Kbps เป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบ Internet ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น GPRS, EDGE  

• ยุค 3G (Third-Generation) – Digital Voice and Data 
 - การบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถให้บริการรับส่งสัญญาณเสียง ข้อมูล และภาพ 

(วิดีโอ) ด้วยความเร็วสูงที่ความเร็วขั้นต่ า 144 Kbps ในทุกสภาวะแวดล้อม และ 2 Mbps ในสภาวะ
เคลื่อนที่ต่ า (Low-Mobility) และสภาวะภายในอาคาร (Indoor) 

 - มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของ 3G ตลอดเวลาที่เราเปิดเคร่ืองโทรศัพท์ (always 
on) นั่นคือไม่จ าเป็นต้องต่อโทรศัพท์เข้าเครือข่าย และ log-in ทุกคร้ังเพื่อใช้บริการรับส่งข้อมูล 

  - การเสียค่าบริการ จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเรียกใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายเท่านั้น การเสีย
ค่าบริการแบบนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเรียกใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายเท่านั้น โดยจะต่างจากระบบทั่วไป ที่จะ
เสียค่าบริการต้ังแต่เราล็อกอินเข้าในระบบเครือข่าย อุปกรณ์สื่อสารไร้สายระบบ 3G ส าหรับ 3G 
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อุปกรณ์สื่อสารไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงแค่โทรศัพท์เท่านั้น แต่ยังปรากฏในรูปแบบของอุปกรณ์ สื่อสารอ่ืน 
เช่น Palmtop, Personal Digital Assistant (PDA), Laptop และ PC 

• ยุค 4G (Forth-Generation) 
- เทคโนโลยี 4จี เป็นเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงชนิดพิเศษ หรือเป็นเส้นทางด่วนส าหรับ

ข้อมูลที่ไม่ต้องอาศัยการลากสายเคเบิล โดยระบบเครือข่ายใหม่นี้ จะสามารถใช้งานได้แบบไร้สาย 
รวมถึงคุณสมบัติการเชื่อมต่อเสมือนจริงในรูปแบบสามมิติ (three-dimensional) ระหว่างผู้ใช้โทรศัพท์
ด้วยกันเอง นอกจากนั้นสถานีฐานซึ่งท าหน้าที่ในการส่งผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่จากเคร่ืองหนึ่ง
ไปยังอีกเคร่ืองหนึ่ง และมีต้นทุนการติดตั้งที่แพงลิ่วในขณะนี้จะมีให้เห็นกันอย่างแพร่หลายเช่นเดียวกับ
หลอดไฟฟ้าตามบ้านเลยทีเดียว ส าหรับ 4จี นั้นจะสามารถส่งผ่านข้อมูลแบบไร้สายด้วยระดับความเร็ว
สูงที่เพิ่มขึ้นถึง 100 เมกะไบต์ต่อวินาที ซึ่งห่างจากความเร็วของชุดอุปกรณ์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ที่
ระดับ 10 กิโลบิตต่อวินาที 

ลักษณะเด่นของ  4G 

 เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีสื่อสารในยุค 4G  เร่ืองความเร็วนั้นเหนือกว่า 3G มาก  คือท า
ความเร็วในการสื่อสารได้ถึงระดับ 20-40 ที่ญ่ีปุ่นนั้นเครือข่ายโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยี 4G สามารถ
ให้บริการรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านมือถือได้แล้ว   หรือจะโหลดตัวอย่างภาพยนตร์มาชมบน
โทรศัพท์มือถือก็มีให้เห็นเช่นกัน  เหตุผลที่มีการพัฒนาไปสู่ยุค 4G  กันอย่างรวดเร็วก็เพราะ “ดิจิตอลคอน
เทนต์”  เป็นตัวผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น   และเพื่อให้บริการได้หลายหลายรูปแบบมากขึ้นใน
อนาคต  โดยบริการเหล่านั้นจ าเป็นต้องอาศัยเครือข่ายที่มีความเร็วสูง  สามารถรับส่งข้อมูลได้ในปริมาณ
มาก ๆ  ดังนั้น  จึงมีการผลักดันเทคโนโลยีให้เข้าสู่ยุค 4G ที่มีการใช้เทคโนโลยีที่เหนือกว่า  3G ก่อน
คู่แข่ง ความโดดเด่นของ 4G คือ ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานบนเครือข่ายที่กินพื้นที่กว้างๆหรือจะท าเป็น
เครือข่ายขนาดย่อม ๆ แบบ WLAN ได้  ซึ่งลักษณะนี้จึงท าให้หลายคนมองว่า 4G จะมาเบียดเทคโนโลยีของ 
Wi-Fi เพราะสามารถใช้งานได้ทั้งสองแบบ อย่างไรก็ตามในประเทศไทยยังคงอิงกับมาตรฐานของ  3G อยู่  
และก าลังมีการน าเทคโนโลยี  WiMAX ใช้ในระบบสื่อสารในอนาคตซึ่งเป็นระบบที่ให้ความยืดหยุ่น
สูง สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างไกล ความเร็วในการสื่อสารสูงสุดในขณะนี้ 
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5.8.2  การให้บริการ 3G ในประเทศไทย 
เนื่องจากคลื่นความถี่นั้นมีหลายย่าน ย่านที่ถูกใช้ในการสื่อสารยุค 1G, 2G ได้ถูกก าหนดเอาไว้

เป็นมาตรฐานแล้ว  ส่วนคลื่นความถี่ 3G จะเป็นการน าคลื่นความถี่อ่ืนๆที่ยังไม่ได้ถูกใช้งาน น ามาให้บริการ
เป็น 3G  คลื่นความถี่ที่เราเห็นกันทุกวันนี้ ก็จะมี 850, 900, 1800 และ 2100 ซึ่งก่อนหน้านี้การในการซื้อ
โทรศัพท์เราจ าเป็นต้องดูว่ารองรับ 3G คลื่นความถี่เดียวกับกับผู้ให้บริการหมายเลขโทรศัพท์ของเราหรือไม่ 
โดยผู้ใหบ้ริการ 3 รายใหญ่ในบ้านเรา ในปัจจุบันจะใช้ 3G ความถี่ดังนี ้

 เครือข่ายของ TruemoveH ให้บริการ 3G บนความถี่ 850MHz และ 2100MHz 
 เครือข่ายของ Dtac ให้บริการ 3G บนความถี่ 850MHz และ 2100MHz 
 เครือข่ายของ AIS ให้บริการ 3G บนความถี่ 900MHz และ 2100MHz 
 เครือข่ายของ TOT  และเครือข่ายของ i-mobile 3GX ให้บริการ 3G บนความถี่ 2100MHz 
 

 AIS ให้บริการ 2G บนคลื่น 900 (นั่นคือสาเหตุที่ท าให้ 3G ของ AIS ช้ามากเพราะแย่งสัญญาณ
กันเองกับเครือข่าย 2G แต่ตอนนี้สัญญาณใหม่บนคลื่น 2100 ซึ่งท าให้สามารถส่งสัญญาณได้รวดเร็วมาก
แล้ว ส าหรับ TruemoveH กับ Dtac ได้ใช้คลื่นความถี่ 1800 ในการให้บริการ 2G จึงพอสรุปได้ว่า 3G ใน
บ้านเราก็จะมีคลื่น 850MHz กับคลื่น 2100MHz ทั้งคู่ก็เป็น 3G เหมือนกัน ดังนั้นในประเทศไทยตอนนี้
สามารถให้บริการ 3G บนความถี่ 2100 ได้เหมือนกันหมด แต่จะมีเพียง TruemoveH เท่านั้นที่มีการ
ให้บริการ 3G บนความถี่ 850MHz ด้วยเท่านั้นเอง 

 

 
รูปท่ี 5-32 การให้บริการ3G บนคลื่นความถี่ต่างของผู้ให้บริการในประเทศไทย 

 
 

 ความแตกต่างของคลื่น 3G ความถี่ 850MHz และ 2100MHz คือ 
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• คลื่น 850MHz สามารถส่งสัญญาณได้ไกลกว่า มีความแรงมากกว่าและความครอบคลุมของ
พื้นที่สูงกว่า 

• คลื่น 2100 MHz พื้นที่ครอบคลุมน้อยกว่าท าให้ต้องตั้งเสารับส่งสัญญาณถี่ แต่ว่ารองรับการ
ให้บริการ 4G ที่จะเปิดให้บริการในอนาคต 

 บทสรุปของ 3G ในประเทศไทย 
 3G เป็นเทคโนโลยีของการให้บริการ ไม่ได้ผูกติดว่าจะต้องใช้กับแค่ย่านความถี่ใดความถี่

หนึ่ง 
 3G บนย่านความถี่ 850 MHz, 900 MHz หรือ 2100 MHz ก็เป็น 3G จริงทั้งหมด เพียงแต่การ

ให้บริการ 3G บนความถี่ 2G จะท าให้ช่องทางส่งข้อมูล (Bandwidth)ไม่พอ  เพราะต้องแย่ง
กันใช้งาน 

 คลื่นความถี่ 2100 MHz เป็นเพียงคลื่นความถี่ที่ กสทช. น ามาให้ประมูลในการให้บริการ ซึ่ง 
TruemoveH ก็จะน ามาให้บริการทั้ง เทคโนโลยี  3G และ 4G ข้อมูลจาก 
http://news.thaiware.com/2757-3G.html 

 

 
รูปท่ี 5.33 แสดงความแรงของคลื่นสัญญาณ 
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5.9  เครือข่ายส าหรับองคก์ร 
 ในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ พยายามประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตส าหรับการท างานภายในและ
ระหว่างองค์กร  โดยการใช้อินทราเน็ตและเอ็กซ์ทราเน็ต ในยุคที่อินเตอร์เน็ตขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บริษัท
ธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ เร่ิมหันมาใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตในการโฆษณา การขายหรือเลือกซื้อสินค้า
และช าระเงินผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในขณะที่องค์กรบางแห่งที่ไม่มุ่งเน้นการบริการข้อมูล
อินเตอร์เน็ตระหว่างเครือข่ายภายนอก แต่จัดสร้างระบบบริการข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรและเปิด
ให้บริการในรูปแบบเดียวกับที่มีอยู่ในโลกของอินเตอร์เน็ตจริงๆโดยมีเป้าหมายให้บริการแก่บุคลากร ใน
องค์กร จึงก่อให้เกิดระบบอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร เรียกว่า "เครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet)"  
 

5.9.1. อินทราเน็ต (Intranet) เครือข่ายอินทราเน็ตนั้น เร่ิมเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในปี พ.ศ.2539 แต่ที่
จริงแล้วได้มีผู้ริเร่ิมพูดถึงชื่อนี้ต้ังแต่สี่ปีก่อนหน้าแล้ว หลังจากนั้นระบบอินทราเน็ตจึงได้รับความนิยมมาก
ขึ้น ในยุคแรก ๆ ระบบนี้มีชื่อเรียกกันหลายชื่อ เช่น แคมปัสเน็ตเวิร์ก (Campus Network) โลคัล
อินเตอร์เน็ต (Local Internet) เอนเตอร์ไพรท์เน็ตเวิร์ก (Enterprise Network) เป็นต้น แต่ที่รู้จักกันมากที่สุด
คือชื่อ อินทราเน็ต ชื่อน้ีจึงกลายเป็นชื่อยอดนิยมและใช้มาจนถึงปัจจุบัน 
 ดังนั้นอินทราเน็ต คือ ระบบเครือข่ายภายในองค์กร เป็นบริการและการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
เหมือนกับอินเทอร์เน็ต แต่จะเปิดให้ใช้เฉพาะสมาชิกในองค์กรเท่านั้น เช่น อินทราเน็ตของธนาคารแต่ละ
แห่ง หรือระบบเครือข่ายมหาดไทยที่เชื่อมศาลากลางทั่วประเทศ เป็นต้น เป็นการสร้างระบบบริการข้อมูล
ข่าวสาร ซึ่งเปิดบริการคล้ายกับอินเทอร์เน็ตเกือบทุกอย่าง แต่ยอมให้เข้าถึงได้เฉพาะคนในองค์กรเท่านั้น 
เป็นการจ ากัดขอบเขตการใช้งาน ดังนั้นระบบอินเทอร์เน็ตในองค์กร ก็คือ "อินทราเน็ต" นั่นเอง 
 กล่าวได้ว่าการใช้งานอินทราเน็ต ก็คือ การใช้งานของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตโดยจ ากัดขอบเขต
การใช้งาน ส่วนใหญ่อยู่เฉพาะภายในเครือข่ายของหน่วยงานเท่านั้น และนอกจากนี้ระบบ อินทราเน็ตยัง
สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตได้เช่นกัน ซึ่งท าให้ผู้ใช้งานอินทราเน็ตสามารถใช้ทั้งอินทราเน็ตและ
อินเทอร์เน็ตไปพร้อม ๆ กันได้ โดยทั่วไปอินทราเน็ตจะไม่เน้นการเชื่อมต่อไปสู่อินเตอร์เน็ตภายนอก เพื่อ
สืบค้นหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายนอก หากแต่มุ่งหวังที่จะจัดเตรียมข้อมูลและสารสนเทศภายใน
องค์กร ด้วยการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ซึ่งท าหน้าที่เป็นเคร่ืองแม่ข่ายที่ให้บริการข้อมูลในรูปแบบเดียวกับที่
ใช้งานในอินเตอร์เน็ต และขยายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปถึงบุคลากรทุกหน่วยงาน ให้สามารถ เรียกค้น
ข้อมูลและสื่อสารถึงกันได้ รูปแบบส าคัญที่มีในอินทราเน็ต คือ การใช้ระบบเว็บเป็นศูนย์บริการข้อมูลและ
ข่าวสารภายใน สามารถให้ข้อมูลได้ทั้งข้อความ เสียง ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวและเป็นเคร่ืองมือที่ง่าย
ต่อการใช้งาน โดยได้ผนวกบริการข้อมูลอ่ืนรวมไว้ในตัวเช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การถ่ายโอนย้าย
แฟ้มข้อมูล หรือกระดานข่าว เป็นต้น  
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 อินทราเน็ตจะช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเอกสารจากเดิมใช้วิธีท าส าเนาแจกจ่าย ไม่ว่าจะ
เป็นข่าว ประกาศ รายงาน สมุดโทรศัพท์ภายใน ข้อมูลบุคลากร มาจัดท าให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ แทน 
ผู้ใช้สามารถเรียกค้น ข้อมูลข่าวสารได้เมื่อต้องการ การประยุกต์ใช้อินทราเน็ตในหน่วยงานถือเป็นการ
ปฏิรูปในองค์กรและก่อให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการและขั้นตอนการท างานทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต ช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปได้อย่างคล่องตัว และลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างมาก หากมีการวางแผน
งานและเทคโนโลยีที่เหมาะสมก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กรให้สูงขึ้น  
 ประโยชน์ของการน าอินทราเน็ตเข้ามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน  
 1. การสื่อสารเป็นแบบสากล ผู้ใช้ระบบอินทราเน็ตสามารถส่งข่าวสารในรูปของ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ที่ เป็นมาตรฐานสากลระหว่างผู้ร่วมงานภายในหน่วยงานและผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ซึ่งอยู่
ภายนอกหน่วยงานได้  
 2. อินทราเน็ตใช้มาตรฐานเครือข่าย และโปรแกรมประยุกต์ได้เช่นเดียวกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งมีใช้อย่างแพร่หลาย และผ่านการยอมรับให้เป็นมาตรฐานตามความนิยมไปโดยปริยาย โดยมีทั้ง
ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เลือกใช้ได้หลากหลาย  
 3. การลงทุนต่ า ด้วยความต้องการด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คล้ายคลึงกับที่ใช้ในเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตซึ่งมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายและราคาต่ า จึงท าให้ค่าใช้จ่ายการวางระบบเครือข่ายต่ ากว่าเมื่อ
เทียบกับ ค่าใช้จ่ายที่ต้องลงทุนกับระบบอื่น ๆ  
 4. ความน่าเชื่อถือ เทคโนโลยีที่ใช้นั้นได้ผ่านการทดลองใช้และปรับปรุง จนกระทั่งอยู่ใน
สถานภาพที่มีความเชื่อถือได้สูง  
 5. สมรรถนะ สามารถสื่อสารข้อมูลรองรับการส่งข้อมูลที่ประกอบด้วย ข้อความ ภาพและเสียงได้  
 ในปัจจุบัน บริษัทธุรกิจชั้นน าในประเทศต่าง ๆ ได้น าเทคโนโลยีอินทราเน็ตมาประยุกต์ใช้ใน
องค์กรกันอย่างแพร่หลาย ส าหรับอินทราเน็ตในประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงของการเร่ิมต้น และการขยาย
แนวความคิดให้กับผู้บริหารองค์กร อีกทั้งองค์กรหลายแห่งยังคงไม่พร้อมทั้งด้านงบประมาณ และบุคลากร
ที่จะเชื่อมโยงสู่อินเตอร์เน็ตอย่างแท้จริง อินทราเน็ตจึงเป็นช่องทางในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมใน
ระยะแรก แต่ก็มีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมาก 
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 5.9.2  เอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet) หรือ เครือข่ายภายนอกองค์กร คือ ระบบเครือข่ายซึ่งเชื่อม
เครือข่ายภายในองค์กร (อินทราเน็ต)  เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายนอกองค์กร เช่น ระบบ
คอมพิวเตอร์ของสาขา ของผู้จัดจ าหน่ายหรือของลูกค้า เป็นต้น  โดยการเชื่อมต่อเครือข่ายอาจเป็นได้ทั้ง 
การเชื่อมต่อโดยตรงระหว่าง 2 จุด หรือการเชื่อมต่อระหว่างระบบเครือข่ายอินทราเน็ตจ านวนหลายๆ 
เครือข่ายผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้  จากระบบอินทราเน็ตที่จ ากัดขอบเขตการท างานอยู่ภายในองค์กรแต่ละองค์ 
ก็มีความพยายามที่จะขยายขอบเขตการใช้งานให้กว้างขวางขึ้น เป็นระบบ Extranet ตัวอย่างเช่น บริษัทที่ท า
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกันจะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวก ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรก็จะเป็นไปอย่างราบร่ืน มีความรวดเร็วต่อเน่ือง 

ปัญหาเร่ืองประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการท างานภายใน
องค์กรเพียงอย่างเดียว แต่จะขึ้นกับการสื่อสารกับองค์กรอ่ืนๆ ที่ท าธุรกิจด้วย ดังนั้นถ้าสามารถน าระบบ
คอมพิวเตอร์มาช่วยในกระบวนการเหล่านี้ได้ เหมือนกับในระบบอินทราเน็ตก็จะท าให้ธุรกิจทั้งระบบมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ก่อนน้ีบริษัทต่างๆ ที่มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของตนเอง ต่างพยายามหาซอฟต์แวร์มา
ช่วยในการท างาน และส่วนใหญ่จะใช้ซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นมาเฉพาะกิ จ ซึ่งต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างมาก ที่ส าคัญก็คือไม่มีความยืดหยุ่นในการท างาน การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับลักษณะงานที่
เปลี่ยนไปจึงท าได้ยาก และมีปัญหาในการเชื่อมโยงของข้อมูลข่าวสารกับบริษัทอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า
เป็นบริษัทที่ใช้ระบบเครือข่ายซอฟต์แวร์ต่างกัน แต่ถ้าเครือข่ายและซอฟต์แวร์ส าหรับการติดต่อสื่อสารทั้ง
ที่ใช้ภายในองค์กรและการติดต่อระหว่างองค์กรต่างก็เป็นเทคโนโลยีของระบบอินเตอร์เน็ตทั้งหมด การ
ถ่ายเทหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจึงท าได้ง่ายขึ้น 
 ประโยชน์ของการน าเอ็กซ์ทราเน็ตเข้ามาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน 
 1. ช่วยให้การท าธุรกิจผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
เพราะสามารถติดต่อกับสมาชิกเครือข่ายได้หลายรูปแบบ ทั้งการโต้ตอบ การข่าวสาร หรือการส่งโทรสาร 
 2. ท าให้ธุรกิจสามารถบริหารสินค้าคงคลังได้ดีขึ้น เนื่องจากมีการเชื่อมต่อเครือข่ายของบริษัทเข้า
กับบริษัทคู่ค้า หรือบริษัทขายสินค้าโดยตรง เช่น ผู้ค้าปลีกที่มีการติดต่อกับผู้ค้าส่งย่อมมีการตรวจสอบอยู่
ตลอดเวลาว่า สินค้าตัวไหนขายดี เป็นการตัดปัญหาเร่ืองสินค้าขาดตลาดไปได้  
 3. ช่วยรักษาความสัมพันธ์ในแบบตัวต่อตัวกับลูกค้า โดยจะลดเวลาและต้นทุนที่ใช้ใน
กระบวนการติดต่อลูกค้าหรือให้บริการลูกค้าลดลง ตัวอย่างเช่น บริษัทสามารถเสนอข้อมูลที่ เกี่ยวกับตัว
สินค้าและบริการไปยังลูกค้าได้ง่ายขึ้น 
 4. สามารถสร้างกลุ่มข่าวสารส่วนบุคคล (Private Newsgroup) ที่เป็นแหล่งที่ให้ธุรกิจที่รวมกลุ่ม
กันนั้นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆร่วมกัน สามารถให้บริการหรือขายสินค้าเฉพาะ
ลูกค้าที่เป็นสมาชิกเท่านั้น 
 5. สามารถจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานร่วมกันภายในกลุ่มโดยผ่านทาง Extranet  
 


