บทที่ 1
แนวคิดของการสื่อสารข5อมูลและเครือข;าย
จากการพัฒนาเทคโนโลยีด2านการสื่อสารข2อมูลและเครือข<ายทำให2วิถีการดำเนิน
ชีวิตและวิถีการดำเนินธุรกิจในปHจจุบันมีการปรับตัวตามไปด2วย โดยเฉพาะธุรกิจที่ต2องการ
ความรวดเร็ว และความถูกต2องของข2อมูลเพื่อใช2ในการตัดสินใจ ทำให2สามารถตัดสินใจ
เปNนไปได2ทันที โดยไม<จำเปNนต2องรอคอยเหมือนในอดีต
ความก2าวหน2าของเทคโนโลยีการสื่อสารข2อมูลและเครือข<ายทำให2มนุษยPสามารถ
ติ ด ต< อ สื ่ อ สารได2 ด 2 ว ยความเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ ้ น ส< ง ผลให2 ม ี ก ารเพิ ่ ม ขี ด
ความสามารถของการสื่อสารอีกด2วย เช<น วิดีโอคอนเฟอเรนทP (Video conference) เปNน
ต2น
วั ต ถุ ป ระสงคP ข องการสื ่ อ สารข2 อ มู ล และเครื อ ข< า ยคื อ ความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนข2อมูล เช<น ข2อความ ภาพ เสียง วิดีโอ จากต2นทางไปยังปลายทางหรือจากผู2
ส<งไปยังผู2รับได2อย<างรวดเร็วและถูกต2อง ซึ่งการทำงานของการสื่อสารข2อมูลและเครือข<าย
ย<อมมีความซับซ2อนและมีรายละเอียดในเชิงลึกมากมาย ดังนั้นเราจำเปNนต2องทำความเข2าใจ
ภาพรวมและพื้นฐานของการสื่อสารข2อมูลและเครือข<ายก<อน
ในบทนี้จึงได2นำเสนอภาพรวมและพื้นฐานของการสื่อสารข2อมูลและเครือข<าย โดย
เริ่มต2นจากความหมายของการสื่อสารข2อมูล องคPประกอบพื้นฐาน รูปแบบของข2อมูลที่
ส<งผ<าน และเครือข<ายคอมพิวเตอรPด2วย
1.1 ความหมายของการสื่อสาร ข5อมูล และการสื่อสารข5อมูล
การสื่อสาร (Communications) หมายถึง การแลกเปลี่ยนข2อมูลจากต2นทางไปยัง
ปลายทาง หรือจากผู2ส<งไปยังผู2รับ ซึ่งอาจจะเปNนการสื่อสารระยะใกล2 หรือระยะไกลก็ได2
หากเปNนการสื่อสารระยะใกล2 การสื่อสารอาจจะเปNนลักษณะตัวต<อตัว (face to face) แต<
หากเปNนการสื่อสารระยะไกลจำเปNนต2องอาศัยโครงข<ายสาธารณะ หรือโครงข<ายส<วนตัวที่มี
อยู<แล2ว เช<น โทรศัพทP โทรทัศนP เปNนต2น จึงอาจเรียก telecommunication
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ข2อมูล (Data) หมายถึง ข2อมูลที่แสดงในรูปแบบที่แตกต<างกัน เช<น ภาพ เสียง
ข2อความ เปNนต2น ซึ่งเกิดจากการตกลงกันระหว<างผู2ส<งและผู2รับ
การสื่อ สารข2อ มูล (Data Communications) หมายถึง การแลกเปลี่ยนข2อมูล
ระหว<างผู2รับและผู2ส<งโดยผ<านอุปกรณPอิเล็กทรอนิกสPหรือคอมพิวเตอรP รวมทั้งยังต2องอาศัย
สื่อ กลางในการนำส<ง ข2อ มูล จากผู2ส <ง ไปยังผู2ร ับ อีก ด2วย นอกจากนี้ก ารสื่อ สารข2อ มูลยัง
จำเปNนต2องมีซอฟตPแวรP หรือโปรแกรมที่ใช2สำหรับควบคุมการไหลของข2อมูล ความคุมความ
ผิดพลาดของข2อมูล รวมทั้งแก2ไขข2อผิดพลาดของข2อมูลอีกด2วย
ประสิทธิภาพของระบบการสื่อสารข2อมูลจะประกอบด2วย คุณสมบัติพื้นฐาน 3
ประการด2วยกัน นั่นคือ
1) การส< ง มอบ (Delivery) ระบบจะต2 อ งทำการส< ง ข2 อ มู ล จากต2 น ทางไปยั ง
ปลายทางได2อย<างถูกต2อง
2) ความเที่ยงตรง (Accuracy) ระบบจะต2องส<งข2อมูลจากต2นทางไปยังปลายทาง
ที่ถูกต2อง และแม<นยำ
3) ระยะเวลา (Timeliness) ระบบจะต2องไม<ส<งข2อมูลล<าช2า เพราะข2อมูลที่ล<าช2าจะ
กลายเปNนเปNนข2อมูลที่ไม<มีประโยชนP โดยเฉพาะข2อมูลที่มีลักษณะเปNน real-time

1.2 องค@ประกอบพื้นฐานของระบบการสื่อสารข5อมูล
ในการรับส<งข2อมูลจากผู2ส<งไปยังผู2รับ หรือจากต2นทางไปยังหลายทางนั้น ประกอบ
ไปด2วยองคPประกอบพื้นฐาน 5 อย<างด2วยกัน ดังแสดงในรูปที่ 1.1

รูปที่ 1.1 องคPประกอบของระบบสื่อสารข2อมูล
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1) ผู2ส<งหรืออุปกรณPส<งข2อมูล (Sender) เปNนต2นทางของการสื่อสารข2อมูล โดยมี
หน2าที่ในการเตรียมข2อมูล หรือสร2างข2อมูลสำหรับส<งไปยังผู2รับ เช<น ผู2พูด คอมพิวเตอรPต2น
ทาง โทรศัพทP เปNนต2น
2) ผู2รับหรืออุปกรณPรับข2อมูล (Receiver) เปNนปลายทางของการสื่อสารข2อมูล
โดยมีหน2าที่รับข2อมูลที่สง< มาจากผู2สง< หรืออุปกรณPส<งข2อมูล เช<น ผู2ฟHง คอมพิวเตอรPปลายทาง
เครื่องพิมพP เปNนต2น
3) ข<าวสาร (Message) เปNนเนื้อหาของข2อมูลอยู<ในรูปสัญญาณอิเล็กทรอนิกสPที่
ส<งผ<านในระบบการสื่อสาร ซึ่งมีอยู< 4 รูปแบบด2วยกัน คือ
- เสียง (Voice) ซึ่งอาจจะเปNนเสียงที่มนุษยPหรืออุปกรณPบางชนิดสร2างขึ้น
- รู ป ภาพ (Image) เปN น ข2 อ มู ล ที ่ อ ยู < ใ นรู ป ของกราฟฟ~ ก ซึ ่ ง จะใช2
หน<วยความจำค<อนข2างสูง
- ข2อความ (Text) เปNนข2อมูลที่อยู<ในรูปของอักขระหรือเอกสาร
- สื่อ ผสม (Multimedia) เปNนข2อ มูล ที่ม ีล ัก ษณะผสม ซึ่ง อาจจะรวมทั้ง
รู ป ภาพ เสี ย ง และข2 อ ความเข2 า ด2 ว ยกั น ข2 อ มู ล มั ก จะมี ข นาดใหญ< ม าก เช< น Video
conference เปNนต2น
4) สื่อกลางหรือตัวกลางในการนำส<งข2อมูล (Medium) เปNนเส2นทางหรือช<องทาง
ที่นำข2อมูลจากต2นทางไปยังปลายทาง โดยแบ<งสื่อกลางออกเปNน 2 ประเภท คือ
- สื่อกลางที่สามารถกำหนดเส2นทางได2 (Guided Media) เช<น สายเกลียวคู<
สายโทรศัพทP สายโคแอกเชียล สายไฟเบอรPออปติก เปNนต2น
- สื่อกลางที่ไม<สามารถกำหนดเส2นทางได2 (Unguided Media) เช<น อากาศ
คลื่นวิทยุ เปNนต2น
5) โปรโตคอล (Protocol) เปNนข2อกำหนด ข2อตกลง วิธีการ หรือกฎระเบียบที่ใช2
ในการสื่อสารข2อมูล เพื่อให2ผู2ส<งและผู2รับสามารถเข2าใจตรงกัน

1.3 ชนิดของสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส@
1.3.1 สัญญาณแอนะล็อก (Analog signal)
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เนื่องจากการสื่อสารเริ่มต2นด2วยการใช2คลื่นเสียงมนุษยPเปNนสื่อของการติดต<อ
คลื่นเสียงมนุษยPมีความถี่ตั้งแต< 100 ไปถึง 10,000 เฮิร ตซP (Hertz : Hz) โดยประมาณ
ในขณะที่เครื่องดนตรีสามารถผลิตเสียงตั้งแต< 50 ไปถึง 15,000 เฮิรตซP นั่นหมายถึงหูของ
มนุษยPจะต2องสามารถแยกคลื่นเสียงต<าง ๆ ได2ตั้งแต< 20 ถึง 20,000 เฮิรตซP ซึ่งเปNนแถบ
ความถี่ของเสียงที่มนุษยPสามารถรับรู2ได2 ด2วยเหตุดังกล<าวโทรศัพทPจึงถูกออกแบบให2ทำงาน
ในช<วงความถี่ตั้งแต< 300 ถึง 4,000 เฮิรตซP ซึ่งเพียงพอที่มนุษยPจะสามารถรับรู2 และติดต<อ
สื่อการกันได2 คลื่นเสียงถูกส<งผ<านอากาศโดยอาศัยการบีบอัดของอากาศที่ต<างกัน ทำให2เกิด
เสียงในลักษณะต<างกัน เสียงที่มีความยาวคลื่นที่สั้นจะมีความถี่สูงหรือมีเสียงแหลมนั่นเอง
เดิมทีสัญญาณไฟฟŒาที่ใช2แทนเสียงมนุษยPอยู<ในรูปของสัญญาณต<อเนื่อง (Continuous) หรือ
อาจจะเรียกว<าสัญญาณธรรมชาติ (Analog signal) ในรูปของไฟฟŒา หมายถึงสัญญาณที่
แอมพลิจูด (Amplitude) แปรผันต<อเนื่องกันกับเวลา ดังแสดงดังรูปที่ 1.2

รูปที่ 1.2 สัญญาณแอนะล็อก (Analog)
สัญ ญาณแอนะล็อก (Analog) ที่ใช2ก ันโดยทั่วไปในการรับส<ง ข2อมูล ได2แก<
สัญญาณโทรศัพทP สัญญาณวิทยุกระจายเสียง สัญญาณโทรทัศนP เปNนต2น เมื่อวิเคราะหP
รูปคลื่นของสัญญาณแอนะล็อกอันหนึ่ง จะพบว<าประกอบด2วย Sine wave ที่มีความถี่ต<าง
ๆ กัน โดยทั่วไปแล2วความถี่ของสัญญาณแอนะล็อกที่ใช2กับโทรศัพทPนั้นจะใช2ย<านความถี่
ตั้งแต< 300 ถึง 3,400 เฮิรตซP เท<านั้น
ดังที่กล<าวมาเบื้องต2นข2อมูลข<าวสารในยุคต2น ๆ จะเปNนการสื่อสารผ<านระบบ
โทรศัพทPโดยใช2เสียงมนุษยP ดังนั้นเครือข<ายโทรศัพทPในยุคต2นจึงออกอบบเพื่อเสียงมนุษยP
เท<านั้น ข2อเสียในการส<งสัญญาณแบบแอนะล็อกคือมีปHจจัยที่ให2รปู สัญญาณเสียรูป หรือสูญ
หายได2ง<าย เช<น สัญญาณรบกวน (Noise) และประกอบกับตัวสื่อสายทองแดง มีช<วงแถบ
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ความที่ท ี่แคบไม<สามารถส<งข2อมูลที่ม ีความถี่สูง ๆ ได2 ดัง นั้นมนุษยPจึงคิดหาวิธีการส<ง
สัญญาณแบบดิจิทัล (Digital) ที่ทนต<อสัญญาณรบกวน และทำงานที่ความเร็วสูง
- โครงข;ายวงจรการส;งข5อมูลแบบแอนะล็อก
ในกรณีที่ต2องการส<งข2อมูลดิจิทัลผ<านสายสื่อสัญญาณ เช<น สายทองแดง
ในระบบโทรศัพทPพื้นฐาน จำเปNนต2องมีกรรมวิธีพิเศษ เช<น การเข2ารหัสเพื่อส<งสัญญาณ
ดังกล<าวไปในสายแบบนี้ เนื่องจากสัญญาณดิจิทัลประกอบด2วยสัญญาณความถี่ต< าง ๆ
มากมาย ทำให2มีบางส<วนไม<สามารถผ<านไปยังสายสื่อสัญญาณดังกล<าวได2 ทำให2รูปสัญญาณ
ที่ได2ปลายทางผิดเพี้ยนอย<างแน<นอน เพื่อให2การสื่อสารถูกต2องแม<นยำ การเข2ารหัสจึงมี
ความจำเปNนและความหมายอย<างสรุปก็คือ วิธีการนำข2อมูลส<งไปสื่อตัวนำต<าง ๆ เพื่อให2มี
ประสิทธิภาพเพียงพอในรูปแบบที่ผู2ส<งและผู2รับเข2าใจได2 ดังแสดงในรูปที่ 1.3

รูปที่ 1.3 การเข2ารหัสโดยใช2สัญญาณแอนะล็อก (Analog)
การส<ง ข2อ มูล ในรูป แบบสัญ ญาณแอนะล็อ ก (Analog) จำเปN นต2อ งใช2
“สัญญาณพาหะ (Carrier signal)” เพื่อนำพาข2อมูลของผู2ส<งไปถึงผู2รับ โดยใช2เทคนิคที่
เรียกว<า “โมดูเลชั่น (Modulation)” เทคนิคดังกล<าวเปNนกระบวนการเข2ารหัสสัญญาณที่
ต2องการส<งไปบนสัญญาณพาหะด2วยความถี่กลาง (fc) ของแถบความถี่
ตัวอย<างที่เห็นได2ชัดเจนคือการส<งสัญญาณดิจิทัลผ<านอุปกรณPที่เรียกว<า
“โมเด็ม (Modem)” โมเด็ม ย<อมาจาก Modulation Demodulation เปNนอุปกรณPในการ
แปลงสัญญาณทางลอจิกให2เหมาะสมก<อนส<งผ<านสื่อตัวนำที่มีความกว2างของแถบความถี่ต่ำ
เช<น สายโทรศัพทP ในตัวอย<างนี้คือ การส<งข2อมูลลอจิกซึง่ เปNนคลื่นสีเ่ หลี่ยม (Square wave)
ที่มีค<าแรงดันสองระดับ คือ 0 หรือ 1 คลื่นสี่เหลี่ยมประกอบด2วยคลื่นรูปซายนPหลายความถี่
เปNนทวีคูณของความถี่พื้นฐาน ถ2าหากส<งสัญญาณดิจิทัลผ<านสื่อตัวนำที่มีความกว2างของ
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แถบความถี่ต่ำแล2ว ความถี่สูง ๆ ก็จะหายไป ทำให2สัญญาณปลายทางเพี้ยนไปจากเดิม ซึ่ง
สายโทรศัพทPที่ใช2กันแพร<หลายในปHจจุบัน ยังคงออกแบบให2ใช2การการสื่อสารที่เปNนเสียง
มนุษยPที่มีความถี่ก ว2างเพียง 3 กิโลเฮิรตซP ผ<านสายแอนะล็อก ด2วยเหตุผลดังกล<า วเรา
จำเปNนต2องแปลงสัญญาณลอจิกให2อยู<ในรูปแบบที่เหมาะสมก<อนที่จะส<งออกไปในสื่อตัวนำ
และทางฝ•ายผู2รับก็จำเปNนต2องมีกระบวนการแปลงสัญญาณดังกล<าวกลับมาให2เปNนสัญญาณ
ลอจิกเหมือนเดิม อุปกรณPที่ทำหน2าที่ดังกล<าวเรียกว<า โมเด็ม (Modem) อย<างไรก็ตาม
สายโทรศัพทPในปHจจุบันได2ออกแบบให2สามารถทำงานกับสัญญาณดิจิทัลบนแถบความถี่ที่
กว2างพอที่จ ะสามารถส<ง สัญ ญาณลอจิกโดยไม<เพี้ยน เช<น สายโทรศัพ ทP ISDN และยั ง
สามารถทำให2เราสามารถส<งข2อมูลได2มากขึ้นบนสายทองแดงที่แถบความถี่ต่ำด2วย
1.3.2 สัญญาณดิจิทลั (Digital signal)
สัญญาณดิจิทัล หมายถึงสัญญาณที่แอมพลิจูดถูกจัดระดับให2แปรผันไปกั บ
เวลาตามค<าที่กำหนดให2 เช<น ถ2าแปรผันอยู<ระหว<าง 2 ค<าเรียกว<าสัญญาณไบนารี (Binary
Signal) ดังแสดงตามรูปที่ 1.4 รหัสสัญญาณยูนิโพล<า (Unipolar Signal) คือสัญญาณที่มี
ระดับลอจิกเพียงอย<างใดอย<างหนึ่งเพื่อแทนสถานะหนึ่ง ๆ เช<น แรงดันไฟบวกหรือลบเพียง
อย<างเดียว แทนลอจิก “1” ในขณะที่รหัสสัญญาณโพล<า (Polar Signal) ในหนึ่งสถานะ
สามารถถูกแทนด2วยหลายระดับลอจิก ความเร็วของการส<งข2อมูล (Data signaling rate)
คือ จำนวนบิตที่สามารถส<งได2ในหนึ่งหน<วยเวลา

รูปที่ 1.4 สัญญาณดิจทิ ัล
สั ญ ญาณดิ จ ิ ท ั ล ที ่ ใ ช2 ก ั น ในงานด2 า นโทรคมนาคมโดยทั ่ ว ไปจะเปN น แบบ
สัญญาณไบนารี (Binary signal) ทั้งสิ้นซึ่งเปNนลักษณะของ Pulse ที่มีอยู< 2 ค<าคือ 0 และ
1 โดยที่ 0 หมายถึงไม<มี Pulse และ 1 หมายถึงมี Pulse
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เราสามารถจัดกลุ<มของสัญญาณไบนารี ให2อยู<ในรูปของรหัส (Code) เพื่อใช2
แทนค< า ระดับ ของแรงดั น (Voltage) ในการกำหนดจำนวนบิ ต (Bit) ของรหั ส ไบนารี
(Binary code) นั้น จะขึ้นอยู<กับจำนวนระดับของแรงดัน เช<น
1 Bit Code แทนได2 2 ค<า คือ 0 และ 1
2 Bit Code แทนได2 4 ค<า คือ 00, 01, 10 และ 11
3 Bit Code แทนได2 8 ค<า คือ 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 และ 111
โดยทั่วไป N Bit Code สามารถแทนจำนวนระดับของแรงดันได2 2n ค<า เช<น 8 Bit
Code สามารถแทนจำนวนระดับของแรงดันได2 28 เท;ากับ 256 ค<า เปNนต2น
- โครงข;ายวงจรส;งข5อมูลแบบดิจิทัล
เนื่องจากสัญญาณดิจิทัล เปNนสัญญาณที่ประกอบจากหลายความถี่ย<อย ๆ
รวมกั น แต< ไม< ใช< ท ุ ก ความถี ่ ส ามารถผ< านไปในแถบความถี ่ (Bandwidth) ของตัวนำได2
เพราะฉะนั้นตัวนำที่มีแถบความถี่ที่กว2างจึงสามารถนำสัญญาณดิจิทัลได2ดีกว<าตัวนำที่มีแถบ
ความถี่แคบ ซึ่งนั่นหมายถึงสัญญาณปลายทางจะมีรูปร<างที่ไม<เพี้ยนมาก
การเข2ารหัสข2อมูลโดยใช2สัญ ญาณดิจิทัล มีความสำคัญมากขึ้นเพราะ
คอมพิวเตอรPเ ข2ามามีบ ทบาทมากกับ ชีวิตประจำวั น เนื่อ งด2วยคอมพิวเตอรPเ ก็บ และ
ประมวลผลแบบดิจิทัล อีกทั้งคุณภาพของสื่อตัวนำดีมากพอที่จะส<งสัญญาณลอจิกโดยไม<
เพี้ยน ทำให2เราไม<จำเปNนต2องแปลงสัญญาณกลับไปกลับมาอย<างในตัวอย<างข2างต2น

รูปที่ 1.5 การเข2ารหัสโดยใช2สัญญาณดิจิทลั
ในการส<งสัญญาณดิจิทัล แอมพลิจูดของสัญญาณไบนารี จะมีค<าได2เพียง
ค<าใดค<าหนึ่งใน 2 ค<าเท<านั้น ซึ่งแทนด2วยเลขไบนารี คือ 1 หรือ 0 การตรวจหาว<ามี Pulse
(1) หรือไม<มี Pulse (0) สามารถทำได2ภายใต2ภาวะที่มีสิ่งรบกวนและความเพี้ยนมากกว<าที่
จะพึงยินยอมให2เกิดขึ้นได2ในการส<งสัญญาณแอนะล็อก การยอมให2มีสิ่งรบกวนและความ
เพี้ยนเกิดขึ้นได2มากกว<า จึงนับได2ว<าเปNนข2อดีประการหนึ่งของวิธีการส<งสัญญาณดิจิทัล ข2อดี
อีกประการหนึ่ง คือ การผลิตสัญญาณดิจิทัลขึ้นมาใหม<ที่ Regenerative Repeater โดยที่
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สั ญ ญาณไบนารี ม ี ค <า ได2 เ พี ยงค< า ใดค<า หนึ่ ง ใน 2 ค< า คื อ มี Pulse และไม< ม ี Pulse เมื่อ
สัญญาณไบนารีถูกส<งมาถึง Regenerative Repeater มักจะตรวจว<ามี Pulse หรือไม<มี
Pulse ที่ input ของมัน ถ2ามี Pulse มันก็จะผลิต Pulse ที่ปราศจากสิ่งรบกวนและความ
เพี้ยนขึ้นมาใหม< ถ2าตรวจพบว<าไม<มี Pulse มันกะไม<มีการผลิต Pulse ออกไป
จากที่ ได2 ก ล< าวมาแล2วจะเห็ นว< าการส< ง สัญ ญาณดิจ ิทัล มีข2อ ได2เ ปรียบ
เหนือกว<าการส<งสัญญาณแอนะล็อกอยู< 2 ประการ คือ
- มีภูมิคุ2นกันต<อสิ่งรบกวนและความเพี้ยนได2มากกว<า
- สามารถผลิตสัญญาณดิจิทัลที่ปราศจากสิ่งรบกวนและความเพี้ยน
ขึ้นมาใหม<ที่ Regenerative Repeater ได2

รูปที่ 1.6 ลักษณะการส<งสัญญาณดิจิทลั
เนื่องจากการส<งสัญญาณดิจิทัลมีข2อได2เปรียบเหนือมกว<าการส<งสัญญาณ
แอนะล็อก ดังนั้นจึงมีแนวโน2มที่จะส<งสัญญาณแอนะล็อกในรูปของการส<งสัญญาณดิจทิ ัล
มากขึ้นตามลำดับด2วย วิธีการนี้จึงจำเปNนต2องแปลงสัญญาณแอนะล็อกให2เปNนสัญ ญาณ
ดิจ ิท ัล ที่ปลายทางด2านส<ง และแปลงกลับ เปNนสัญญาณแอนะล็อ กตามเดิมที่ป ลายทาง
ด2านรับ วิธทีที่นิยมใช2มากที่สุดคือ วิธีการของ Pulse Code Modulation (PCM)
ระบบโทรศัพทPดั้งเดิมเปNนระบบแอนะล็อก เพราะคลื่นเสียงเปNนคลื่นที่
เปNนแอนะล็อกและแปลงเปNนสัญญาณแอนะล็อกได2งา< ย และเทคโนโลยีคอมพิวเตอรPเข2ามามี
บทบาททำให2อุปกรณPในระบบโทรศัพทPสามารถทำงานได2มีประสิทธิภาพสูง ขึ้นและแม<นยำ
ขึ้น ดังจะเห็นได2จากอุปกรณPชุมสายสมัยใหม<ได2เปลี่ยนเปลี่ยนระบบดิจิทัลหมดแล2ว ทำให2
ระบบโทรศัพทPจึงค<อย ๆ เปลี่ยนเปNนระบบดิจิทัล เพือ่ ช<วยให2การส<งข<าวสารในรูปดิจิทัลทำ
ได2ง<ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น โดยคลื่นเสียงจะถูกแปลงให2เปNนรูปดิจิทัล
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องคPก ารโทรศัพทPแห<งประเทศไทยได2ให2บริก ารใหม<บนโทรศัพทPระบบ
ดิจ ิท ัลที่เรียกว<า ระบบ ISDN (Integrated Service Digital Network) เปNนระบบดิจิทัล
ตลอดเส2นทาง โดยสามารถสื่อสารทั้งภาพ เสียงและข2อความได2พร2อม ๆ กัน ระบบการส<ง
แบบดิจิทัล หมายถึง การส<งภาพ เสียง และข2อมูลในรูปของสัญญาณดิจิทัลนั่นหมายถึง
สัญญาณแอนะล็อกจะต2องถูกแปลงให2เปNนสัญญาณดิจิทัลโดยเครื่องมือที่เรียกว<า Codec
(Coder/Decoder)

1.4 ทิศทางการส;งข5อมูล
การสื่อสารข2อมูลระหว<างอุปกรณPต2นทางและอุปกรณPปลายทางสามารถแบ<งออก
ได2เปNน 3 ประเภทด2วยกัน
1.4.1 การสื่อสารข2อมูลทิศทางเดียวหรือซิมเพล็กซP (One-way communication
หรือ Simplex) เปNนการสื่อสารเพียงทิศทางเดียว คืออุปกรณPต2นทางจะส<งข2อมูลเพียงฝH•ง
เดียว และอุปกรณPปลายทางจะไม<มีการตอบกลับ เช<น การกระจายเสียงของสถานีวิทยุ การ
แพร<ภาพทางโทรทัศนP เปNนต2น ลักษณะการสื่อสารดังแสดงในรูปที่ 1.7

รูปที่ 1.7 การสื่อสารข2อมูลทิศทางเดียว
1.4.2 การสื ่ อ สารแบบสองทิ ศ ทางสลั บ กั น หรื อ ฮาลP ฟ ดู เ พล็ ก ซP (Either-way
communication หรือ Half duplex) เปNนการสื่อสารแบบสองทิศทางแต<ละคนเวลา ซึ่ง
การส<งข2อมูลแบบนี้อุปกรณPต2นทางและปลายทางสามารถส<งหรือรับข2อมูลได2 แต<จะต2องมี
การสลับกันส<งจะส<งในเวลาเดียวกันไม<ได2 เช<น วิทยุสื่อสาร เปNนต2น ลักษณะการสื่อสารดัง
แสดงในรูปที่ 1.8
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รูปที่ 1.8 การสื่อสารข2อมูลแบบสองทิศทางสลับกัน
1.4.3 การสื ่ อ สารแบบสองทิ ศ ทางพร2 อ มกั น หรื อ ฟู ล ดู เ พล็ ก ซP (Both-Way
communication หรื อ Full duplex) เปN น การสื ่ อ สารที ่ อ ุ ป กรณPต 2 น ทางและอุป กรณP
ปลายทางสามารถรับส<งข2อมูลได2ในเวลาเดียวกัน เช<น ระบบโทรศัพทP เปNนต2น ลักษณะการ
สื่อสารดังแสดงในรูปที่ 1.9

รูปที่ 1.9 การสื่อสารข2อมูลแบบสองทิศทางพร2อมกัน
สำหรั บ การส< ง ข2 อ มู ล แบบสองทิศ ทางพร2อ มกั น สัญ ญาณข2 อ มูล ที ่ อ ยู<ใน
ช<องสัญญาณจะต2องแบ<งใช2สมรรถนะของช<องสัญญาณร<วมกัน ซึ่งสามารถทำได2 2 รูปแบบ
คือ
1) ช<องสัญญาณอาจจะประกอบไปด2วยช<องสัญญาณสองช< อง ซึ่งช<องทาง
หนึ่งสำหรับส<งข2อมูล และอีกช<องสำหรับรับข2อมูล
2) ช<องสัญญาณอาจจะถูกแบ<งใช2สมรรถนะของช<องสัญญาณด2วยตัวสัญญาณ
ข2อมูลเองโดยพิจารณาจากขนาดของข2อมูลที่จำเปNนต2องใช2ช<องสัญญาณ
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1.5 ความหมายของเครือข;ายคอมพิวเตอร@
เครือข<าย (Network) หมายถึง กลุ<มของอุปกรณPต<าง ๆ เรียกว<าโหนด (Node)
ที่นำเชื่อมต<อกันเพื่อทำการสื่อสาร ซึ่งโหนดอาจจะหมายถึง คอมพิวเตอรP เครื่องพิม พP
หรืออุปกรณPอื่น ๆ ที่สามารถรับหรือส<งข2อมูลจากโหนดอื่นบนเครือข<าย
เครือข<ายคอมพิวเตอรP (Computer Network) หมายถึง การนำคอมพิวเตอรPตั้งแต<
สองเครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต<อกันโดยใช2สื่อกลาง เพื่อให2สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข2อมูล และ
ใช2ทรัพยากร (Resources) ต<าง ๆที่มีอยูใ< นเครือข<ายร<วมกันได2
ซึ่งในปHจจุบันระบบเครือข<ายมีความสำคัญเปNนอย<างมากทั้งทางด2านธุรกิจ หรือ
ทางด2านการศึกษา เช<น การใช2ระบบเครือข<ายของธนาคาร การใช2เครือข<ายในมหาวิทยาลัย
เพื่อการค2นหนังสือ หรือหาข2อมูลการวิจัย เปNนต2น โดยการเชื่อมต<อคอมพิวเตอรPนั้นเปNนการ
เพิ่มความสามารถของระบบให2สูงขึ้นและเปNนการลดต2นทุนระบบโดยรวมลง ซึ่งจะมีการ
แบ<งการใช2งานอุปกรณPและข2อมูลต<าง ๆ ตลอดจนสามารถทำงานร<วมกันได2 เช<น สามารถ
โอนย2ายข2อ มูล ระหว<างกั น หรือ การนำข2อ มูล ไปใช2ป ระมวลผลในลัก ษณะแบ<ง กั น ใช2
ทรัพยากร เช<น แบ<งใช2ซีพียู แบ<งการใช2ฮารPดดิสกP แบ<งการใช2งานโปรแกรม หรือแบ<งใช2
อุปกรณPอื่น ๆ ที่มีราคาแพง เปNนต2น

1.6 ประโยชน@ของเครือข;ายคอมพิวเตอร@
การใช2ทรัพยากร (Resources) ร<วมกัน คือ สามารถใช2อุปกรณPที่มีราคาสูงร<วมกัน
ได2 ทำให2ประหยัดค<าใช2จ<ายฮารPดแวรPลงไปได2มาก เนื่องจากไม<ต2องมีอุปกรณPเหล<านี้ในทุก ๆ
จุด เช<น ซื้อเครื่องพิมพPคุณภาพดีมาใช2ร<วมกัน ดีกว<าซื้อเครื่องพิมพPให2แก<คอมพิวเตอรPทุกตัว
ดังนั้นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอรPเปNนเครือข<ายจึงเปNนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช2งานให2
กว2างขวางและมากขึ้นจากเดิม และการเชื่อมต<อเครือข<ายนั้นยังไม<ได2จำกัดอยู<ที่การเชื่อมต<อ
ระหว<างเครื่องคอมพิวเตอรPเท<านั้น แต<ยังรวมไปถึงการเชื่อมต<ออุปกรณPรอบข2าง เช<น การ
เชื่อมต<อกับระบบโทรศัพทP เปNนต2น
การใช2ข2อมูลในไฟลPร<วมกัน เปNนการเข2าถึงข2อมูลและแบ<งปHนข2อมูลของเครื่อ ง
คอมพิวเตอรPตัวใดก็ได2ที่เชื่อมต<อกัน โดยไม<ต2องใช2แผ<นดิกสPหรืออุปกรณPเก็บ ข2อมูล แบบอื่น
ช<วยในการโอนย2ายข2อมูล เช<น การใช2ฟอรPมงานเอกสารต<าง ๆ ร<วมกัน หรือการถ<ายโอน
ข2อมูล เปNนต2น

24
1.7 ชนิดของการเชื่อมต;อ
การเชื่อมต<อเครือข<ายคอมพิวเตอรPจะมี 2 แบบ คือ 1) แบบจุดต<อจุด (Point-toPoint) และ 2) แบบหลายจุด (Multipoint) ซึ่งทั้งสองแบบจะมีวิธีการเชื่อมต<อ และข2อดี
ข2อเสีย ที่แตกต<างกันดังนี้
1.7.1 แบบจุดต<อจุด (Point-to-Point)
การเชื่อมต<อเครือข<ายแบบนี้ จะประกอบด2วยอุปกรณPที่นำมาเชื่อมต<อกันเปNน
เครือข<ายเพียงสองเครื่องเท<านั้น ซึ่งการเชื่อมต<อแบบจุดต<อจุดนี้จะใช2ประสิท ธิภาพการรับ
ข2อมูล ส<งข2อมูลของเครือข<ายได2สูงสุด เนื่องจากมีเพียงอุปกรณPสองเครือ่ งเท<านั้นที่ทำการรับ
ข2อ มูล และส<ง ข2อ มูล ซึ่ง เส2นทางสื่อ สารจะถูก จองสำหรับ การส<ง ระหว<าง 2 อุป กรณP
ตลอดเวลา ตัวอย<างเช<น เครื่องคอมพิวเตอรPกับเครื่องพิมพP หรือการจองสายโทรศัพทP
(lease line) สำหรับใช2ในระบบ ATM (Automatic Teller Machine) แสดงดังรูปที่ 1.10

รูปที่ 1.10 การเชื่อมต<อแบบจุดต<อจุด
1.7.2 แบบหลายจุด (Multipoint)
การเชื่อมต<อเครือข<ายแบบนี้ จะประกอบด2วยอุปกรณPทนี่ ำมาเชื่อมต<อกันเปNน
เครือข<ายมากกว<าสองเครื่อง ซึ่งการเชื่อมต<อแบบหลายจุดนี้จะใช2ประสิทธิภาพการรับข2อมูล
ส<งข2อมูลของเครือข<ายได2ไม<เท<ากับแบบจุดต<อจุด เนื่องจากมีการใช2สื่อส<งข2อมูลร<วมกัน โดย
ถูกแบ<งด2วยเวลาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม ซึ่งการเชื่อมต<อแบบหลายจุดเหมาะสำหรับการ
ส<งข2อมูลแบบไม<ต<อเนื่อง และมีจำนวนข2อมูลไม<มากนัก ตัวอย<างเช<น เครือข<ายในสำนักงาน
หรือระบบเครือข<ายอินเทอรPเน็ต แสดงดังรูปที่ 1.11
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รูปที่ 1.11 การเชื่อมต<อแบบหลายจุด

1.8 โครงสร5างของระบบเครือข;าย
เครื่องคอมพิวเตอรPสามารถติดต<อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอรPอื่นๆ ที่อยู<ในระบบ
เครือข<ายได2โดยผ<านอุปกรณPการเชื่อมต<อตัวกลางในการรับส<งข2อมูล การเชื่อมต<อเครือข<าย
คอมพิวเตอรPส ามารถทำได2ห ลายรูปแบบที่แตกต<างกันและเรียกรูปแบบการเชื่อ มต<อ
เครือข<ายคอมพิวเตอรPนี้ว<า "สถาปHตยกรรมของ ระบบเครือข<าย (Network architecture)"
หรือ "โทโพโลยี (Topology)"
โทโพโลยี หมายถึง รูปแบบการวางตำแหน<งของอุปกรณPทั้งหมดในระบบเครือข<าย
เพื่อเชื่อมต<อ อุปกรณPคอมพิวเตอรPให2สามารถติดต<อสื่อสารแลกเปลี่ยนข2อมูลระหว<างกันได2
อย<างมีป ระสิท ธิภ าพ โทโพโลยีแบ<ง ออกเปNน 2 ลัก ษณะ คือ โทโพโลยีท างกายภาพ
(Physical topology) และ โทโพโลยีทางตรรกะ (Logical topology)
โทโพโลยีทางกายภาพ (Physical topology) คือ การเชื่อมต<อที่มีรูปลักษณะที่
มองเห็นได2จาก ภายนอก มีการเชื่อมต<อฮารPดแวรPทั้งหมดในเครือข<ายคอมพิวเตอรP ซึ่งเปNน
การเชื่อมต<อทางวงจร อิเล็กทรอนิกสP เช<น การเชื่อมต<อระหว<างคอมพิวเตอรPหลาย ๆ เครื่อง
เข2ากับอุปกรณPเชื่อมต<อเครือข<าย คอมพิวเตอรP เปNนต2น
โทโพโลยีทางตรรกะ (Logical topology) คือ การเชื่อมต<อระหว<างอุปกรณPต<าง ๆ
ของเครือข<าย คอมพิวเตอรPในลักษณะเส2นทางเดินของข2อมูลขณะที่มีการรับส<งข2อมูลภายใน
เครือข<าย คอมพิวเตอรP การเชื่อมต<อระหว<างเครื่องคอมพิวเตอรPเพื่อการรับส<งข2อมูลจะใช2
สัญญาณไฟฟŒา โดยสัญญาณนี้จะวิ่งอยู<บน ตัวกลางที่เชื่อมต<อคอมพิวเตอรPเข2าด2วยกัน แต<
สัญญาณจะใช2เส2นทางแตกต<างกันไปขึ้นอยู<กับรูปแบบการ เชื่อมต<อของเครือข<าย
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โทโพโลยีเ ครือ ข<ายแบ<ง ออกได2เ ปNนหลายรูป แบบ โดยแต<ล ะแบบมีก ารใช2งาน
แตกต<างกัน การเลือก โทโพโลยีเครือข<ายต2องมีการวางแผนที่ดี เพราะจะมีผลต<อสมรรถนะ
ภาพของเครือข<าย ชนิดของอุปกรณPที่ เชื่อมต<อ ตัวกลางในการรับส<งข2อมูลที่ใช2ในเครือข<าย
รวมถึงลักษณะการเดินสายสัญญาณผ<านชั้นเพดาน และผนังของอาคาร ดังนั้นจึงจ าเปNนที่
ต2องศึกษาลักษณะ คุณสมบัติ ข2อดีและข2อด2อยของโทโพโลยี แต<ละแบบ เพื่อน าไปใช2ใน
การออกแบบเครือข<ายให2เหมาะสมกับการใช2งาน โทโพโลยีของเครือข<าย สามารถแบ<ง
ออกเปNนหลายรูปแบบดังมีรายละเอียดดังนี้
1.8.1 โครงสร2างแบบบัส (Bus Topology)
บางทีก ็เ รียกว<า “Linear bus” เปNนการเชื่อ มต<อ เครื่อ งคอมพิวเตอรPและ
อุปกรณPทั้งหมดบนสายสื่อสารเพียงเส2นเดียว เช<น สายคู<บิตเกลียว สายโคแอ็กเชี่ยว หรือ
สายใยแก2วนำแสง โดยสัญญานที่ถูกส<งออกมาจากอุปกรณPหรือคอมพิวเตอรPตัวใดก็ตามจะ
เปNนลักษณะการกระจายข<าย (Broadcast) คือ ส<งออกไปทั้งสองทิศทางไปยังทุกส<วนของ
ระบบเครือข<ายนั้นโดยมีซอฟตPแวรPที่ติดตั้งกับอุปกรณP แต<ละตัวเปNนตัวควบคุมการสื่อสาร
ซึ่งเปNนการทำงานที่ไม<มีอุปกรณPตัวใดทำหน2าที่เปNนผู2ควบคุมระบบเลย ในกรณีนี่ถ2าอุปกรณP
ใดก็ตามหยุดการทำงานไปก็จะไม<มีผลกระทบต<ออุปกรณPที่ยังคงทำงานอยู< แต<อย<างไรก็ตาม
ณ ขณะเวลาๆ หนึ่งระบบนี้จะมีอุปกรณPเพียงตัวเดียวเท<านั้นที่สามารถส<งสัญญาณออกมา
ได2 โดยอุปกรณPตัวอื่นที่ต2องการส<งสัญญาณจะต2องหยุดรอจนกว<าในระบบจะไม<มีผู2ใดส<ง
สัญญาณจึง จะสามารถเริ่มส<งสัญญาณของตนเองออกมาได2 ถ2ามีอุปกรณPตงั้ แต<สองตัวขึ้นไป
ส< ง สัญ ญาณออกมาพร2อ มกั น ก็ จ ะเกิด ปH ญ หาสั ญ ญาณชนกั น (Collision) ซึ ่ ง จะทำให2
สัญญาณของทุกฝ•ายเสียหายไม<สามารถนำไปใช2งานได2ระบบนี้จะมีประสิทธิภาพตํ่าในกรณี
ที่มีอุปกาณPเชื่อมต<ออยู<เปNนจำนวนมาก แสดงดังรูปที่ 1.12

รูปที่ 1.12 โครงสร2างแบบบัส
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คอมพิวเตอรPที่เชื่อมต<อเข2ากับสายสัญญาณร<วมหรือบัส จะสื่อสารกันโดยใช2ที่
อยู< ซึ่งคอมพิวเตอรPแต<ละเครื่องจะมีที่อยู<ที่ไม<ซ ้ำกัน ในการส<งสัญญาณในสายที่ใช2ง าน
ร<วมกันนี้จำเปNนที่ต2องเข2าใจหลักการต<อไปนี้
- ลักษณะการส<งข2อมูล
การส<งข2อมูลบนเครือข<ายที่มีโทโปโลยีแบบบัสนั้นข2อมูลจะถูกส<งไปบน
สายสั ญ ญาณในรูป แบบของสัญ ญาณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สP ซึ ่ ง สั ญ ญาณนี ้จ ะเดิน ทางไปถึง
คอมพิวเตอรPทุกเครื่องที่เชื่อมต<อเข2ากับสื่อกลางหรือบัส
เนื่องจากมีคอมพิวเตอรPเพียงเครื่องเดียวเท<านั้นที่จะสามารถส<งข2อมูลได2
ในเวลาหนึ่ง ดังนั้นจำนวนคอมพิวเตอรPที่พ<วงต<อเข2ากับสื่อกลางจะมีผลต<อประสิทธิภาพของ
เครือ ข<าย เพราะยิ่งจำนวนคอมพิวเตอรPมากเท<าไหร< ยิ ่ง ทำให2คอมพิวเตอรPต2องรอนาน
เพื่อที่จะส<งข2อมูล ซึ่งอาจมีผลทำให2เครือข<ายช2ามากขึ้นและยังไม<มีวิธีการที่เปNนมาตรฐานใน
การวัดว<าจำนวนคอมพิวเตอรPที่เชื่อมต<อกันเข2ากับเครือข<ายนั้นมีผลกระทบต<อประสิทธิภาพ
ของเครือข<ายอย<างไร ปHจจัยที่จะทำให2ประสิทธิภาพของเครือข<ายลดลงนั้นก็ไม<ใช<เฉพาะ
จำนวนคอมพิวเตอรPอย<างเดียว สิ่งต<อไปนี้เปNนปHจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลต<อประสิทธิภาพของ
เครือข<ายได2
- ประสิทธิภาพของฮารPดแวรPของคอมพิวเตอรPในเครือข<าย
- จำนวนของโปรแกรมที่กำลังรันบนเครื่องคอมพิวเตอรP
- ชนิดของแอพพลิเคชันที่ใช<เครือข<าย
- ประสิทธิภาพของสายสัญญาณที่ใช2
- ระยะห<างระหว<างคอมพิวเตอรPในเครือข<าย
ในขณะใดขณะหนึ่งคอมพิวเตอรPที่เชื่อมต<อเข2ากับเครือข<ายก็จะถูกเช็คดู
ว<ามีข2อมูลส<ง มาถึงตัวเองหรือไม< หรือไม<ก็กำลังจะส<งข2อมูล เนื่องจากคอมพิวเตอรPแต<ละ
เครื่องไม<มีหน2าที่ในการส<งข2อมูลได2 ดังนั้นเมื่อคอมพิวเตอรPเครื่องใดเครื่องหนึ่งจะหยุ ด
ทำงานก็จะไม<ทำให2เครือข<ายล<มได2 ตัวเทอรPมิเนเตอรP (Terminator) จะทำหน2าที่ดูดกลืน
สัญญาณเพื่อไม<ให2สะท2อนกลับและจะถูกติดไว2ที่ปลายสายสัญญาณการดูดกลืนสัญญาณนี้
จะทำให2ส ายสัญ ญาณว<าง และพร2 อ มสำหรับ การส<ง ข2อ มูล อีก ที่ป ลายทั้ง สองข2างของ
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สายสัญญาณ จะต2องเสียบเข2ากับสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ตัวอย<าง เช<น เน็ตเวิรPดการPด หรือตัวเชื่อมต<อ
ที่ใช2ในการเชื่อมต<อสายสัญญาณให2มีระยะยาวขึ้นปลายที่ไม<ได2เสียบเข2ากับอุปกรณPใดๆ
จะต2องติดตัวเทอรPมิเนเตอรPเพื่อปŒองกันการสะท2อนกลับของสัญญาณการรบกวนการสื่อสาร
ของเครือข<ายเมื่อเกิดสายสัญญาณขาด ณ จุดใดจุดหนึ่ง หรือมีการถอดปลายสายออกจาก
เครื่องคอมพิวเตอรPซึ่งทำให2สายสัญญาณ ณ จุดนั้นไม<มีตัวเทอรPมิเนเตอรP อันเปNนเหตุให2
สัญญาณสะท2อนกลับ ซึ่งจะไปรบกวนสัญญาณเดิม และทำให2ข2อมูลนั้นเสียไป สัญญาณนี้ก็
จะสะท2อนกลับไปกลับมาซึ่งทำให2ไม<สามารถส<งข2อมูลใหม2ได2 นี่เปNนประเภทหนึ่งที่ทำให2
เครือข<ายนี้ล<ม ซึ่งมีผลทำให2เครือข<ายไม<สามารถทำงานได2
ข2อดี
- ง<ายต<อการนำอุปกรณPเชื่อมต<อเข2ากับระบบเครือข<า
- ใช2สายเคเบิลน2อยกว<าการต<อแบบ Star
ข2อเสีย
- ระบบเครือข<ายทั้งหมดจะไม<สามารถใช2การได2 ถ2าสายหลักชำรุด
- จำเปNนต2องมี Terminator ที่ปลายทั้ง 2 ข2างของสายหลัก เพื่อปŒองกัน
สัญญาณสะท2อนกลับไปมาภายในสาย
- ค2นหาจุดที่เกิดปHญหาได2ยาก ถ2าระบบเครือข<ายทั้งหมดไม<สามารถใช2
การได2
1.8.2 โครงสร2างแบบสตารP (Star Topology)
โทโพโลยีแบบสตารP ถือกำเนิดมาจากเครือข<ายที่มีการเชื่อมต<อเข2ากับเครือง
คอมพิวเตอรPเ มนเฟรม ซึ่ง จะมีคอมพิวเตอรPเ มนเฟรมทำหน2าที่เ ปNนศูนยPก ลาง โดยมี
เครื่องเทอรPมินัลเชื่อมโยงไปยังจุดศูนยPกลาง ในปHจจุบันได2มีการนำโทโพโลยีแบบสตารPมา
ประยุกตPใช2งาน โดยมีรูปแบบการเชื่อมต<อทางกายภาพที่กำหนดให2เครื่องคอมพิวเตอรPทุก
เครื่องเชื่อมต<อเข2ากับอุปกรณPศูนยPกลางที่เรียกว<า "ฮับ" หรือ "สวิตชP" โดยอุปกรณPศูนยPกลาง
จะทำหน2าที่เปNนศูนยPควบคุมเส2นทางการสื่อสารทั้งหมด และคอยจัดส<งข2อมูลให2กับเครื่อง
ปลายทางอีกด2วย การเชื่อมต<อเครื่องคอมพิวเตอรPทุกเครื่องเข2ากับฮับ แสดงดังรูปที่ 1.13
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รูปที่ 1.13 โครงสร2างแบบสตารP
การเชื่อมต<อในแบบนี้มีข2อดีคือ การรวมศูนยPเพื่อเปNนการบริหารทรัพยากร
อย<างไรก็ตามการเชื่อมต<อแบบนี้จะสิ้นเปลืองสายสัญญาณมาก เนื่องจากเครื่องทุกเครื่อง
จะต2องใช2สายสัญญาณเชื่อมต<อเข2ากับฮับ และอีกอย<างหนึ่ง ถ2าหากอุปกรณPที่ทำหน2าที่เปNน
ศูนยPกลางรับส<งข2อมูลหยุดทำงาน ระบบเครือข<ายจะล<ม ทันที แต<อย<างน2อยก็รู2สาเหตุ
ข2อดีอีกอย<างของโทโปโลยีแบบนี้คือ ถ2าสายสัญญาณขาด เฉพาะเครื่องทีใ่ ช2สายสัญญาณนัน้
เท<านั้นที่ไม<สามารถใช2เครือข<ายได2 ส<วนเครื่องอื่นๆยังใช2เครือข<ายได2เช<นเดิม เนื่องจากฮับจะ
ทำหน2าที่เปNนตัวสิ้นสุดสัญญาณโดยอัตโนมัติเมื่อสายขาด การเชื่อมต<อแบบนี้จะเปNนที่นิยม
มากในปHจจุบัน เนื่องมาจากอีเทอรPเน็ตซึ่งกลายมาเปNนมาตรฐานเครือข<ายแบบท2องถิ่น ซึ่ง
ในปHจจุบันนั้น ก็จะใช2การเชื่อมต<อหรือโทโปโลยีแบบดวงดาว
การรับส<งข2อมูลทางกายภาพแบบดาวที่ใช2ฮับเปNนศูนยPกลางมีรูปแบบการรับส<ง
ข2อมูลทาง ตรรกะเหมือนกับโทโพโลยีแบบบัส เนื่องจากฮับจะส<งข2อมูลที่ได2รับมาจากเครื่อง
ผู2ส<งไปยังเครื่องอื่น ๆ ที่เชื่อมต<อกับฮับทุกเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรPเครื่องใดที่มีที่อ ยู<ตรง
กับที่อยู<ของผู2รับที่ระบุมาในข2อมูล เครื่องนั้นสามารถนำเอาข2อมูลที่ได2รับไปใช2ง านได2 ส<วน
เครื่องอื่น ๆ เมื่อได2รับข2อมูลและไม<ใช<เปNนเครื่อง ผู2รับปลายทางตัวจริงจะต2องทิ้งข2อมูลนี้ไป
เช<น เครื่อ งคอมพิวเตอรP A ต2อ งการส<งข2อ มูลไปยัง เครื่อ ง คอมพิวเตอรP D ที่ม ีค<าแมค
แอดเดรสเท<ากับ F217742B8234 ดังนั้นจะมีเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอรP D เพียงเครื่องเดียว
เท<านั้นที่มีค<าแมคแอดเดรสตรงกับค<าที่อยู<ของผูร2 ับที่ระบุมาในข2อมูล โทโพโลยีแบบดาวที่ มี
ฮับเปNนศูนยPกลางอาจทำให2เกิดการชนกั นของข2อมูล ได2 ถ2าในเวลาหนึ่งมีเครื่องกำลัง ส< ง
ข2อมูลไปที่ฮับและ ในขณะเดียวกันกับที่ฮับกำาลังส<งข2อมูลออกไปยังเครื่องทุกเครื่อง ดังนั้น
หากเครื่องใดที่ต2องการส<งข2อมูล จะต2องตรวจสอบก<อนว<าไม<มีข2อมูลกำลังถูกส<งผ<านตัวกลาง
มาจากฮับ ถ2าสัญญาณว<างเครื่อ งนั้นจึงจะ สามารถส<งข2อมูลได2 แต<ถ2าไม<ว<างจะต2องรอ
จนกว<าตัวกลางจะว<าง ทำให2ต2องเสียเวลามากโดยเฉพาะถ2ามี จำนวนเครื่องที่เชื่อมต<อเข2า
กับฮับเปNนจำนวนมาก โดยใช2โทโพโลยีทางกายภาพแบบดาวแต<ใช2โทโพโลยี ทางตรรกะ
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แบบบัส ดังนั้นเพื่อให2การรับส<งข2อมูลทำได2รวดเร็วมากขึ้น โทโพโลยีแบบดาวจะเปลี่ยนมา
ใช2แบบ สวิตชPเปNนศูนยPกลางแทนฮับ ซึ่งทำให2โทโพโลยีนี้มีรูปแบบการรับส<งข2อมูล ทาง
ตรรกะเปNนแบบดาวโดย สวิตชPจะทำการตรวจสอบที่อยู<ข2อมูลและกำหนดเส2นทางในการส<ง
ข2อมูลเพื่อจัดส<งถึงปลายทางที่แท2จริง เพียงเครื่องเดียวเท<านั้น ส<วนเครื่องอื่น ๆ ที่ไม<ใช<ผู2รับ
ปลายทางจะไม<ได2รับข2อมูลนี้ ทำให2ไม<เกิดการชนกัน ของข2อมูลขึ้น โทโพโลยีแบบดาวเปNน
การสื่อสารข2อมูลแบบ 2 ทิศทาง โดยอนุญาตให2มีเพียงเครื่อง คอมพิวเตอรPเครื่องเดียว
เท<านั้นที่สามารถส<งข2อมูลเข2าสู<เครือข<ายได2 ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอรPหลาย ๆ เครื่องจึงไม<
สามารถส<งข2อมูลเข2าสู<เครือข<ายในเวลาเดียวกันได2 เปNนการปŒองกันการชนกันของสัญญาณ
ข2อมูล โทโพโลยีแบบดาวจึงเปNนโทโพโลยีแบบหนึ่งที่เปNนที่นิยมใช2กันในปHจจุบัน
ข2อดี
- ง<ายต<อการต<ออุปกรณPและการเดินสาย
- สามารถเพิ่มเติมอุปกรณP หรือถอดอุปกรณPออกได2ง<าย และไม<รบกวนส<วน

อื่น
จากระบบ

- ง<ายต<อการตรวจสอบจุดที่เกิดปHญหา และการแยกอุปกรณPบางส<วนออก

ข2อเสีย
- เปลืองสายเคเบิ้ลมากกว<าการต<อแบบ Bus
- ถ2 า hub หรื อ switch ที ่ เ ชื ่ อ มอยู < ต รงกลางมี ป H ญ หา จะทำให2 ร ะบบ
เครือข<ายทั้งหมดมีปHญหาไปด2วย
- ค<าใช2จ <ายสูง กว<าการต<อ แบบ Bus เนื่อ งจากจำเปNนต2อ งมี Hub หรือ
Switch เชื่อมตรงกลาง
1.8.3 โครงสร2างแบบริง (Ring Topology)
เปNนการเชื่อมต<อที่มีลักษณะเปNนวงแหวน หรือ Loop โดยที่แต<ละโหนดบน
เครือข<ายมีจุดเชื่อมต<อทั้งสองด2าน เพื่อเชื่อมต<อโหนดต2นทางและโหนดปลายทางเข2าด2วยกัน
ตัวอย<างของเครือข<ายชนิดนี้ ได2แก< IBM Token Ring การรับส<งข2อมูลจะเปNนไปในทิศทาง
เดียวโดยใช2 Token ซึ่งเปNนตัวอนุญาตให2คอมพิวเตอรPตัวใดมีสิทธิ์ส<งข2อมูลเพื่อไม<ให2เกิดการ
ชนกันของข2อมูล โดย Token จะวิ่งไปในทิศทางเดียวของวงแหวนผ<านเครื่องแต<ละเครื่อง
โดยถ2าคอมพิวเตอรPตัวใดต2องการส<งข2อมูลก็จะไปจับ Token มาและใส<ข2อมูลไปกับ Token
ซึ่งในขณะที่ Token ไม<ว<าง คอมพิวเตอรPตัวอื่นก็ไม<สามารถส<งข2อมูลได2 จึงจำเปNนต2องรอให2
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Token ว<าง ซึ่ง Token จะว<างก็ต<อเมื่อส<งข2อมูลได2ถูกต2องเรียบร2อยแล2ว ซึ่งการส<งข2อมูลใน
ลักษณะนี้ช<วยปŒองกันปHญหาอันเกิดจากการชนกันของข2อมูล ซึ่งจะมีแค<เครื่องเดียวเท<านั้นที่
สามารถส<งได2ในเวลาใดเวลาหนึ่ง แสดงดังรูปที่ 1.14

รูปที่ 1.14 โครงสร2างแบบริง

ใหญ<ได2

ข2อดี
- การเพิ่มเติมขนาดของระบบเครือข<าย ส<งผลต<อประสิทธิภาพไม<มาก
- ลดจำนวนตัวรับและส<งสัญญาณลงครึ่งนึง (ในกรณี Ring ทางเดียว)
- ทุกๆ อุปกรณPที่เชื่อมต<อจะช<วยขยายสัญญาณ ทำให2สามารถต<อเปNนวง

ข2อเสีย
- ประสิทธิภาพต่ำกว<าแบบอื่น เนื่องจากต2องผ<านอุปกรณPหลายตัว
- ถ2 าอุ ป กรณPบ างตัวหรื อ สายเคเบิ้ ลชำรุ ด จะทำให2เ ครือ ข<ายทั ้ง หมดไม<
สามารถใช2การได2 (ในกรณี Ring ทางเดียว)
1.8.3 โครงสร2างแบบเมช (Mesh Topology )
โครงสร2างเครือข<ายแบบเมซ จะเปNนการนำคอมพิวเตอรPทุกตัวมาเชื่อมต<อถึง
กันหมด ซึ่งการสร2างโครงสร2างแบบนี้เพื่อปŒองกันการล<มของระบบ การทำงานโดยเครื่อง
คอมพิวเตอรPแต<ละเครื่องจะมีช<องสัญญาณจำนวนมาก เพื่อที่จะเชื่อมต<อกับคอมพิวเตอรP
เครื่องอื่น ๆ ทุกเครื่อง โครงสร2างเครือข<ายคอมพิวเตอรPนี้เครื่องคอมพิวเตอรPแต<ละเครื่องจะ
ส<งข2อมูล ได2อิสระไม<ต2องรอการส<งข2อมูลระหว<างเครื่องคอมพิวเตอรPเครื่องอื่น ๆ ทำให2การ
ส<งข2อมูลมีความรวดเร็ว แต<ค<าใช2จ<ายสายเคเบิ้ลก็สูงเช<นกัน แสดงดับรูปที่ 1.15
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รูปที่ 1.15 โครงสร2างแบบเมซ
ข2อดี
- ในกรณีสายเคเบิ้ลบางสายชำรุด เครือข<ายทั้งหมดยังสามารถใช2ได2 ทำให2
ระบบมี เ สี ยรภาพสู ง นิ ยมใช2 ก ั บ เครื อ ข< ายที ่ ต2 อ งการเสถี ยรภาพสู ง และเครื อ ข< ายที ่ มี
ความสำคัญ
ข2อเสีย
- สิ้นเปลืองค<าใช2จ<าย และสายเคเบิ้ลมากกว<าการต<อแบบอื่น ๆ
- ยากต<อการติดตั้ง เดินสาย เคลื่อนย2ายปรับเปลี่ยน และบำรุงรักษาระบบ
เครือข<าย
1.8.4 โครงสร2างแบบไฮบริด (Hybrid Topology)
เปNนเครือข<ายที่ไม<มีรูปร<างที่แน<นอน เปNนการผสมเครือข<ายหลายๆ แบบเข2า
ด2วยกัน เช<น เครือข<ายแบบบัสผสมกับแบบวงแหวน หรือเครือข<ายแบบบัสผสมกับแบบ
ดวงดาว แสดงดังรูปที่ 1.16
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รูปที่ 1.16 โครงสร2างแบบไฮบริด

