บทที่ 2
แบบจำลองเครือข2าย
ระบบเครือข*ายคอมพิวเตอร2เป4นการเชื่อมโยงของอุปกรณ2คอมพิวเตอร2เพื่อทำการ
สื่อสารแลกเปลี่ยนขCอมูล โดยมีการสรCางโปรแกรมสำหรับเครือข*ายขึ้นมาเพื่อควบคุมการ
ทำงานของอุปกรณ2ต*าง ๆ ทำใหCการสื่อสารแลกเปลี่ยนขCอมูลเป4นไดCอย*างมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด แต*เนื่องจากการสือ่ สารระหว*างเครือข*ายและอุปกรณ2มีความซับซCอนมาก จึงมี
แนวคิดในการแบ*งการทำงานของชั้ นการสื่อสารขC อมูลออกเป4 นหลายชั้ น (Layers) การ
ทำงานอย*างชัดเจน เพื่อลดความซับซCอน และแยกการทำงานในการสื่อสารแลกเปลี่ยน
ขCอมูลอย*างชัดเจน
ดังนั้นในเนื้อหาหลักของบทนี้จะไดCอธิบายถึงแนวคิดของการแบ*งชั้นการสื่อสาร
ขCอมูล การทำงานของแต*ละชั้นการสื่อสาร โดยยกตัวอย*างแบบจำลอง OSI (OSI Model)
ซึ่งเป4นรูปแบบการจำลองการแบ*งชั้นสื่อสารขCอมูลและหนCาที่การทำงานของแต*ละชั้นที่แบ*ง
แยกกันอย*างชัดเจน รวมไปถึงการยกตัวอย*างโปรโตคอลต*าง ๆ ที่ใชCในแต*ละชั้นการสื่อสาร
ขCอมูลอีกดCวย

2.1 แนวคิดในการแบ2งชั้นการสื่อสาร
การสื่อสารขCอมูลของระบบเครือข*ายคอมพิวเตอร2 เป4นการเชื่อมโยงของอุปกรณ2
คอมพิ ว เตอร2 เ ครื อ ข* า ย เพื ่ อ ทำการสื ่ อ สารและแลกเปลี ่ย นขC อ มู ล ระหว* า งอุ ป กรณ2
คอมพิวเตอร2ตCนทาง กับอุปกรณ2คอมพิวเตอร2ปลายทาง ซึ่งมีความซับซCอนมาก เนื่องจาก
มาตรฐานของอุปกรณ2คอมพิวเตอร2ท ี่แตกต*างกัน ดัง นั้นจึงจำเป4นจะตCอ งมีการกำหนด
มาตรฐาน แบ*งแยกฟcงก2ชันหนCาที่ก ารทำงานใหCชัดเจนโดยการแบ*งการสื่อสารออกเป4 น
ลำดับชั้น ซึ่งสามารถอธิบายใหCเขCาใจไดCง*ายขึ้นโดยการเปรียบเทียบการสื่อสารขCอมูลของ
อุปกรณ2คอมพิวเตอร2กับการสื่อสารของมนุษย2แสดงดังรูป 2.1 สมมติว*ามีบุคคลตามรูปสอง
คนตCองการรับส*งขCอความระหว*างกัน ซึ่งบุคคลทั้งสองอาศัยอยู*คนละที่ และใชCภาษาในการ
สื่อสารคนละภาษา ทำใหCบุคคลที่ตCองการส*งขCอความตCองส*งใหCล*ามเพื่อทำการแปลภาษา
และส*งใหCเลขานุการทำความส*งขCอความ โดยอาจจะส*งผ*านโดยใชCแฟกซ2หรือจดหมาย และ
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เมื่อเลขานุการของฝcmงผูCรับไดCรับขCอความ ก็จะส*งต*อไปยังล*ามของผูCรับทำการแปลขCอความ
เป4นภาษาที่ผูCรับเขCาใจ ทำใหCผูCรับขCอความสามารถเขCาใจขCอความที่ผูCส*งไดCส*งมาไดC

รูปที่ 2.1 แนวคิดของการแบ*งชั้นการสื่อสาร
ซึ่งจะเห็นไดCว*ากระบวนการต*าง ๆ นั้นไดCแบ*งเป4นลำดับชั้น แต*ละชั้นหรือบุคคลแต*
ละคนทำงานอย*างเป4นอิสระซึ่งกันและกัน นั่นหมายความว*าผูCรับหรือผูCส*งสามารถที่จ ะ
เปลี่ยนเลขานุการ หรือล*ามไดCโดยไม*กระทบกับการสื่อสาร อีกทั้งเลขานุการเองยังสามารถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการส*งขCอความไดCเช*นอาจจะเปลี่ยนวิธีการส*งขCอความดCวยแฟกซ2
เป4นจดหมายอิเล็กทรอนิกส2หรือโทรศัพท2ไดC
ดังนั้นเพื่อเป4นการลดความซับซCอนของการสื่อสารแลกเปลี่ยนขCอมูลของอุปกรณ2
ระหว*างเครือข*าย โดยการแบ*งแยกการทำงานของการสื่อสารแลกเปลี่ยนขCอมูลออกเป4นชั้น
การสื่อสารหลาย ๆ ชั้น (Layer) และแต*ละชั้นการสื่อสารแยกการทำงานกันอย*างชัดเจน
โดยมีแนวคิดคือชั้นการสื่อสารชั้นล*างจะใหCบริการแก*ชั้นการสื่อสารชั้นบน หรือชั้นการ
สื่อสารชั้นบนจะเรียกใชCบริการจากชัน้ การสื่อสารชั้นล*าง ดังแสดงดังรูปที่ 2.2
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การสื่อสารระหว*างผูCส*งขCอมูลกับผูCรับขCอมูล จะเป4นการติดต*อกันโดยตรงแบบชั้น
ต*อชั้น นั่นคือชั้นการสื่อสารชั้นที่หนึ่งของฝcmงผูสC ง* ขCอมูลจะติดต*อโดยตรงกับชั้นการสือ่ สารชัน้
ที่หนึ่งของฝcmงผูCรับขCอมูล ชั้นการสื่อสารชั้นที่สองก็จะติดต*อกับ ชั้นการสื่อสารชั้ นที ่ส อง
โดยตรง ฯลฯ โดยใชCกฎระเบียบในการติดต*อสื่อสารที่เรียกว*า โปรโตคอล (Protocol) ซึ่งใน
แต*ละชั้นการสื่อสารจะใชCโปรโตคอลที่แตกต*างกัน
ในความเป4 น จริ ง แลC ว การสื ่ อ สารจะเกิ ด ขึ ้ น โดยผ* า นสายสื ่ อ สาร (Physical
medium) ที่อยู*ชั้นล*างสุดเท*านั้น ดังแสดงในรูป 2.2 ขCอมูลที่สื่อสารกันระหว*างชั้นสื่อสาร
จะถูกส*งต*อกันเป4นลำดับดั้งแต*ชั้นบนสุด (Layer 5) ของผูCส*งขCอมูลจะส*งลงมายังชั้นที่สี่
(Layer 4) และส*งต*อลงมาเรื่อย ๆ จนถึงชั้นล*างสุด ซึ่งขCอมูลทั้งหมดก็จะถูกส*งผ*านสาย
สื่อสาร (Physical medium) ไปยังฝcmงผูCรับขCอมูล จากนั้นขCอมูลก็จะถูกส*งต*อขึ้นไปยังชั้น
การสื่อสารที่อยู*ชั้นบนขึ้นไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงชั้นการสื่อสารชั้นบนสุดของผูCรับขCอมูล

รูปที่ 2.2 รูปแบบการสื่อสารที่แบ*งออกเป4นชั้นการสื่อสาร
ระหว*างชั้นการสื่อสารที่อ ยู* ติดกันจะมีส*วนที่ติดต*อ ถึงกันเรียกว*า อินเตอร2เฟซ
(Interface) ซึ่งจะมีการกำหนดรูปแบบการติดต*อ และมาตรฐานที่ชัดเจน โดยรูปแบบการ
ทำงานมีความเป4นอิสระ คือการทำงานจะไม*เกี่ยวขCอง หรือมีผลกระทบกับอินเตอร2เฟซใน
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ชั้นอื่น นั่นหมายความว*าหากมีการเปลี่ยนอุปกรณ2สอื่ สารในชั้นสื่อสารใดชั้นหนึ่ง ก็จะมีการ
บังคับใหCเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน และมาตรฐานของชั้นสื่อสารในชั้นนั่นเท*านั้น จะไม*
ส*งผลกระทบกับชั้นสื่อสารในชั้นอื่น
2.2 สถาปDตยกรรมการสื่อสาร
กระบวนการสื่อสารขCอมูลระหว*างผูCรับไปยังผูCส*ง หรือจากอุปกรณ2ตCนทางไปยัง
อุปกรณ2ปลายทางนั้น ทางฝcmงผูCส*งหรืออุปกรณ2ตCนทางจะมีการส*งขCอมูลผ*านชั้นการสื่อสาร
(Layer) หลายชั้นดCวยกัน โดยส*งขCอมูลจากชั้นบนสุดลงมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงชั้นล*างสุดที่
เชื ่ อ มต* อ กั บ ผู C ร ับ หรื อ อุ ป กรณ2ป ลายทางดC ว ยสายสื่ อ สาร (Transmission media) ใน
ขณะเดียวกันที่ผูCรับหรืออุปกรณ2ปลายทางไดCรับขCอมูล ก็จะส*งขCอมูลผ*านชั้นสื่อสารจากชั้น
ล*างสุดไปจนกระทั่งชั้นสื่อสารบนสุด การรับส*งขCอมูลผ*านอุปกรณ2สื่อสารต*าง ๆ จำเป4นตCอง
มีโปรแกรม และกฎระเบียบในการสื่อสาร (Protocol) เพื่อควบคุมการสื่อสารขCอมูลใหCมี
ประสิท ธิภาพ ซึ่ง โปรแกรมและกฎระเบียบในการสื่อ สารที่เป4นลำดับ ชั้นรวมเรียกว*า
สถาปcตยกรรมการสื่อสาร
การทำงานของสถาปcตยกรรมการสื่อ สาร สามารถอธิบ ายไดC ดังรูปที่ 2.3 โดย
กระบวนการสื่อสารจะเริ่มตCนจากชั้นการสื่อสารชั้นบนสุด ซึ่งจะเป4นชั้นที่ติดต*อกับผูCส*งมาก
ที่สุดโดยกำหนดใหCขCอมูลที่ตCองการสื่อสารคือ M และส*งต*อลงมายังชั้นการสื่อสารถัดมา
โดยในแต*ละชั้นจะมีการเตรียมขCอมูลส*วนหัวที่เรียกว*า เฮดเดอร2 (Header) ไวCดCวย เมื่อ
ขCอมูลส*งผ*านลงมาในแต*ละชั้นจะมีการปะเพิ่มเฮดเดอร2ไปกับขCอมูลดCวย และส*งต*อไปยังชั้น
ถัดไปจนกระทั่งถึงชั้นล*างสุดจะมีการปะเพิ่มส*วนหางที่เรียกว*า เทรลเลอร2 (Trailer) ไปกับ
ขCอมูลดCวยก*อนที่จะส*งผ*านช*องทางการสื่อสาร
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รูปที่ 2.3 สถาปcตยกรรมการสื่อสาร
กระบวนการที่มีการปะเพิ่มขCอมูลส*วนหัว (Header) และขCอมูลส*วนหาง (Trailer)
เขCาไปกับขCอมูลเรียกว*า เอ็นแคปซูเลชั่น (Encapsulation)
เมื่อขCอมูลถูกส*งผ*านช*องทางการสื่อสารมาถึงยังปลายทางแลCว ขCอมูลจะถูกส*งต*อ
ยังชั้นการสื่อสารชั้นบนถัดขึ้นไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งขCอมูลถูกส*งถึงชั้นการสื่อสารชั้นบนสุด
โดยแต*ล ะชั ้ นการสื ่ อ สารจะถอดขCอมูลส*วนหัว (Header) และขCอ มูลส*วนหาง (Trailer)
เฉพาะส*วนที่เป4นของชั้นการสื่อสารชั้นนั้นออก
กระบวนการที่มีการถอดขCอมูลส*วนหัว (Header) และขCอมูลส*วนหาง (Trailer)
ออกจากขCอมูลเรียกว*า ดีแคปซูเลชั่น (Decapsulation)
การสื่อสารขCอมูลระหว*างผูCส*งและผูCรับตามแบบสถาปcตยกรรมการสื่อสารนั้น มีรูป
แบบจำลองมาตรฐานทีใ่ ชCอCางอิงอยู*ดCวยกัน 2 รูปแบบ คือ แบบจำลอง OSI และแบบจำลอง
TCP/IP ซึ่งจะไดCกล*าวถึงในหัวขCอถัดไป
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2.3 ชั้นการสื่อสารในแบบจำลอง OSI
องค2กร ISO (International Standards Organization) ซึ่งเป4นองค2กรทีไ่ ดCรับการ
ยอมรับทั่วโลก ที่มีหนCาที่ในการกำหนดมาตรฐานต*าง ๆ ไดCกำหนดรูปแบบมาตรฐานการ
สื ่ อ สารขC อ มู ล ระหว* า งคอมพิ ว เตอร2 เ รี ย กว* า แบบจำลอง OSI (Open Systems
Interconnection) ที่ประกอบดCวยชั้นการสื่อสาร 7 ชั้นดCวยกัน นั่นคือ ชั้นสื่อสารกายภาพ
(Physical Layer) ชั ้ น สื ่ อ สารเชื ่ อ มต* อ ขC อ มู ล (Data Link Layer) ชั ้ น สื ่ อ สารควบคุ ม
เครือข*าย (Network Layer) ชั้นสื่อสารนำส*งขCอมูล (Transport Layer) ชั้นสื่อสารควบคุม
หนCาต*างสื่อสาร (Session Layer) ชั้นสื่อสารนำเสนอขCอมูล (Presentation Layer) และ
ชั้นสื่อสารการประยุกต2 (Application Layer) ดังรูปที่ 2.4
ในแต*ละชั้นการสื่อสารทั้ง 7 ชั้นจะมีหนCาที่การทำงานที่แตกต*างกัน และแยกกัน
ทำงานอย*างเป4นอิสระต*อกัน โดยมีหลักการคือชั้นการสื่อสารชั้นล*างจะทำหนCาที่ใหCบริการ
กับชั้นการสื่อสารชั้นบน และชั้นการสื่อสารชั้นบนจะทำหนCาที่เรียกใชCบริการจากชั้นการ
สื่อสารชั้นล*างนั่นเอง

รูปที่ 2.4 แบบจำลอง OSI
2.3.1 ชั้นการสื่อสารกายภาพ (Physical Layer)
ชั้นการสื่อสารกายภาพเป4นชั้นการสื่อสารชั้นล*างสุด ซึ่งเป4นชั้นเดียวที่มีการ
เชื่อ มต*อกันทางกายภาพระหว*างอุปกรณ2 คอมพิวเตอร2ตCนทางกับอุปกรณ2คอมพิวเตอร2
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ปลายทาง ในชั้นการสื่อสารกายภาพนี้มีหนCาที่รับส*งขCอมูลทีละบิต (Bit Stream) เรียงต*อ
กัน และแปลงขCอมูลเหล*านั้นใหCเป4นสัญญาณขCอ มูล (Signal) ส*ง ไปบนสื่อสายสัญญาณ
(Transmission media) โดยไม*มีการพิจารณาเรื่องความหมาย หรือขCอผิดพลาดของขCอมูล
เลย การรับส*งขCอมูลแสดงดังรูปที่ 2.5

รูปที่ 2.5 การส*งขCอมูลทีละบิตในชั้นสือ่ สารกายภาพ
ดัง นั้น ในชั้นการสื่อ สารกายภาพนี้จ ึงเป4นชั้นสื่อ สารที่ก ำหนดคุณสมบัติทาง
กายภาพของอุปกรณ2ที่ใชCสำหรับเชื่อมต*อเท*านั้น เช*น สายสื่อสารที่ใชCสำหรับรับส*งขCอมูล
เป4นแบบไหน ขCอต*อหรือปลั๊กที่ใชCสำหรับรับส*งขCอมูลมีมาตรฐานอย*างไร ความเร็วในการ
รับส*งขCอมูลเป4นเท*าไร สัญญาณที่ใชCรับส*งขCอมูลในสายสื่อสารมีรูปร*างเป4นอย*างไร เป4นตCน
2.3.2 ชั้นการสื่อสารเชื่อมต*อขCอมูล (Data Link Layer)
ชั้นการสื่อสารเชื่อมต*อขCอมูลเป4นชั้นการสื่อสารที่อยู*ระหว*างชั้นการสื่อสาร
กายภาพและชั้นการสื่อสารควบคุมเครือข*ายดังรูปที่ 2.6 โดยทำหนCาที่รับส*งขCอมูลที่เรียกว*า
แพ็กเก็ต (Packet) จากชั้นการสื่อสารควบคุมเครือข*าย (Network Layer) เพื่อสรCางเฟรม
ขCอมูล (Frame) และส*งต*อใหCชั้นการสื่อสารกายภาพ (Physical Layer)

รูปที่ 2.6 การรับส*งขCอมูลในชั้นสื่อสารเชื่อมต*อขCอมูล
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เนื่องจากเฟรมขCอมูลนั้นจะกระจายไปตามเครือข*ายต*าง ๆ จึงจำเป4นตCองรูCว*าเฟรม
ขCอมูลชุดนี้ส*งมาจากที่ใด และส*งไปที่ไหน ดังนั้นชั้นการสื่อสารเชื่อมต*อขCอมูลจึงตCองเพิ่ม
ขCอมูลที่เรียกว*า เฮดเดอร2 (Header) เขCาไปกับเฟรมขCอมูลดCวย นอกจากนี้ชั้นการสื่อสาร
เชื่อมต*อขCอมูล ยังจำเป4นตCองเพิ่มขCอมูลทีเ่ รียกว*า เทรลเลอร2 (Trailer) เขCาไปกับเฟรมขCอมูล
ดCวยเพื่อป“องกันขCอผิดพลาดที่จะเกิดจากการรบกวนสัญญาณในชั้นการสื่อสารกายภาพ อีก
ทั้งยังทำหนCาที่ตรวจสอบขCอผิดพลาดของเฟรมขCอมูลที่ส*งจากชั้นการสื่อสารกายภาพ เพื่อ
ไม*ใหCเกิดการผิดพลาดของขCอมูลและส*งต*อใหCกับชั้นการสื่อสารควบคุมเครือข*ายต*อไป
การส*งขCอมูลในชั้นการสื่อสารเชื่อมต*อขCอมูล (Data Link Layer) นั้นจะมีลักษณะ
แบบ Hop-to-Hop หรือ Node-to-Node นั่นคือจะสื่อสารกันระหว*างโหนดที่อยู*ชิดกัน
เพื่อรับส*งขCอมูล ดังรูปที่ 2.7 ตัวอย*างเช*น เมื่อตCองการส*งขCอมูลจาก A ไปยัง F โดย A จะส*ง
เฟรมขCอมูลไปยังชั้นการสื่อสารเชื่อมต*อขCอมูลของ B (เราเตอร2) เมื่อ B รับเฟรมขCอมูลมา ก็
จะส*งต*อไปยังชั้นการสื่อสารเชื่อมต*อขCอมูลของ E จากนั้น E ก็จะส*งเฟรมขCอมูลต*อไปยังชั้น
การสื่อสารเชื่อมต*อขCอมูลของ F ซึ่งเป4นปลายทาง

รูปที่ 2.7 ลักษณะการส*งขCอมูลแบบ Hop-to-Hop ในชั้นการสื่อสารเชื่อมต*อขCอมูล
2.3.3 ชั้นการสื่อสารควบคุมเครือข*าย (Network Layer)
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ชั้นการสื่อสารควบคุมเครือข*าย (Network Layer) เป4นชั้นการสื่อสารที่อ ยู*
ระหว*างชั้นการสื่อสารเชื่อมโยงขCอมูล (Data Link Layer) และชั้นการสื่อสารนำส*งขCอมูล
(Transport Layer) ดังรูปที่ 2.8 โดยขCอมูลที่ส*งผ*านชั้นการสื่อสารควบคุมเครือข*ายนี้จะ
เรียกว*า แพ็กเก็ต (Packet) ซึ่งจะรับขCอมูลจากชั้นการสื่อสารนำส*งขCอมูลส*งต*อใหCชั้นการ
สื่อสารการเชื่อมโยงขCอมูลในฝcmงเครือข*ายตCนทาง และรับขCอมูลจากชั้นการสื่อสารเชื่อมโยง
ขCอมูลส*งต*อใหCกับชั้นการสื่อสารนำส*งขCอมูล

รูปที่ 2.8 การรับส*งขCอมูลในชั้นการสื่อสารควบคุมเครือข*าย
ขCอมูลที่เรียกว*า เซกเมนต2 (Segments) จากชั้นการสื่อสารนำส*งขCอมูจะถูกนำมา
สรCางเป4นแพ็กเก็ตพรCอมทั้งเพิ่มขCอมูลที่อยู*ของผูCส*ง และผูCรับ (Logical Address) ที่เรียกว*า
เฮดเดอร2 (Header) เขCาไปในแต*ละแพ็กเก็ตดCวย
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รูปที่ 2.9 ลักษณะการส*งขCอมูลแบบ Source-to-destination ในชั้นการสื่อสารควบคุม
เครือข*าย
หนCาที่ที่สำคัญของชั้นการสื่อสารควบคุมเครือข*ายคือการเชื่อมโยงเครือข*ายตCนทาง
และเครือข*ายปลายทางเขCาดCวยกัน พรCอมทั้งทำหนCาที่เลือกหรือกำหนดเสCนทางที่จะใชCใน
การรับส*งขCอมูลระหว*างกัน นั่นหมายความว*าชั้นการสื่อสารควบคุมเครือข*ายจะตCองทำการ
กำหนดเสCนทางก*อนจากเครือข*ายตCนทางไปยังเครือข*ายปลายทางก*อนที่เรียกว*า การรับส*ง
ขCอมูลแบบ Source-to-Destination ดังรูปที่ 2.9 หลังจากนั้นอุปกรณ2เครือข*ายย*อย เช*น
เราเตอร2หรือสวิชต2 จึงจะทำหนCาที่เชื่อมโยงเพื่อรับส*งขCอมูลแบบ Hop-to-Hop ในชั้นการ
สื่อสารเชื่อมต*อขCอมูล (Data Link Layer) ตัวอย*างเช*น เมื่อเครือข*ายตCนทาง A ตCองการส*ง
ขCอมูลไปยัง เครือข*ายปลายทาง F ชั้นการสื่อสารควบคุมเครือข*ายของเครือข*าย A ทำการ
คCนหาเสCนทางโดยส*งแพ็กเก็ตไปยังชั้นการสื่อสารควบคุมเครือข*ายอุปกรณ2เครือข*ายอื่น ๆ ที่
อยู*ใกลCชิดกัน เพื่อหาเสCนทางที่ดีที่สุด แลCวจึงทำการปรับปรุงตารางเสCนทาง (Routing
Table) ในชั้นการสื่อสารควบคุมเครือ ข*ายของอุปกรณ2เ ครือ ข*ายแต*ละตัว จนกระทั่งถึง
เครือข*ายปลายทาง F เพื่อเลือกหาเสCนทางสำหรับส*งขCอมูล
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2.3.4 ชั้นการสื่อสารนำส*งขCอมูล (Transport Layer)
ชั้นการสื่อสารนำส*งขCอมูล (Transport Layer) จะอยู*ระหว*างชั้นการสื่อสาร
ควบคุ ม หนC า ต* า งการสื ่ อ สาร (Session Layer) กั บ ชั ้ น การสื ่ อ สารควบคุ ม เครื อ ข* า ย
(Network Layer) ดัง รูปที่ 2.10 เป4นชั้นที่ใหCบริการกับชั้นการสื่ อสารควบคุ มหนC าต*าง
สื่อ สารสำหรับ อุปกรณ2เ ครือ ข*ายตCนทาง ดCวยการรับขCอ มูล จากชั้นการสื่อ สารควบคุม
หนCาต*างสื่อสาร และส*งต*อ ใหCกับชั้ นการสื่อ สารควบคุม เครือ ข*าย ในทางกลับกันมีการ
เรียกใชCบริการจากชั้นการสื่อสารควบคุม เครือข*าย (Network Layer) สำหรับอุปกรณ2
เครือข*ายปลายทางดCวยการรับขCอมูลจากชั้นการสื่อสารควบคุมเครือข*าย และส*งต*อใหCกับ
ชั้นการสื่อสารควบคุมหนCาต*างการสื่อสาร

รูปที่ 2.10 การรับส*งขCอมูลในชั้นการสือ่ สารนำส*งขCอมูล
เนื่องจากขCอมูลที่ส*งมาจากชั้นการสื่อสารควบคุมหนCาต*างการสื่อสารอาจมีขนาด
ใหญ* ดังนั้นขCอมูลที่ส*งมาจากชั้นการสื่อสารควบคุมหนCาต*างการสื่อสารจะถูกแบ*งและสรCาง
เป4นขCอมูลที่เรียกว*า เซกเมนต2 (Segments) ดังรูปที่ 2.10 เพื่อส*งต*อไปยังชั้นการสื่อสาร
ควบคุ ม เครื อ ข* า ย และอุ ป กรณ2 เ ครื อ ข* า ยส* ว นมากมี ล ั ก ษณะเป4 น มั ล ติ โ ปรแกรมมิ่ง
(Multiprogramming) คือ สามารถสรCางและใชCง านโพรเซส (Process) ไดCห ลายโพรเซส
ดังนั้นจึงมีความจำเป4นจะตCองเพิ ่ม ขCอมูลที่เรียกว*า เฮดเดอร2 (Header) เขCาไปในแต*ล ะ
เซกเมนต2ดCวย
ลักษณะขCอมูลในชั้นการสื่อสารนำส*งขCอมูล (Transport Layer) นั้นจะมีลักษณะ
แบบ Process-to-Process แสดงดังรูปที่ 2.11 นั่นคือมีหนCาที่นำส*งขCอมูลจากเครือข*ายตCน
ทางไปยัง เครือ ข*ายปลายทางโดยใหCขCอ มูล มีก ารไหลลื่นตลอดเสCนทางมากที่ส ุด ดCวย
กระบวนการควบคุมการไหลของขCอมูล (Flow control)
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รูปที่ 2.11 ลักษณะการส*งขCอมูลแบบ Process-to-Process ในชั้นการสื่อสารนำส*งขCอมูล
2.3.5 ชั้นการสื่อสารควบคุมหนCาต*างสื่อสาร (Session Layer)
ชั้ นการสื ่ อ สารควบคุ ม หนC าต* างการสื่ อ สาร (Session Layer) เป4นชั้นการ
สื่อ สารที่อ ยู*ระหว*างชั้นการสื่อ สารนำส*งขCอ มูล (Transport Layer) กับ ชั้นการสื่อสาร
นำเสนอขCอมูล (Presentation Layer) ดังรูปที่ 2.12

รูปที่ 2.12 การรับส*งขCอมูลในชั้นการสือ่ สารควบคุมหนCาต*างการสือ่ สาร
หนCาที่หลักของชั้นการสื่อสารควบคุมหนCาต*างการสื่อสารคือ ควบคุมจังหวะใน
การรับส*งขCอมูลของคอมพิวเตอร2ทั้งสองฝcmง ทั้งฝcmงรับขCอมูลและฝcmงส*งขCอมูลเพื่อแลกเปลี่ยน
ขCอมูลกันใหCมีความสอดคลCองกัน (Synchronization) และกำหนดวิธีการที่ใชCในการรับส*ง
ขCอมูล เช*น กำหนดการรับส*งขCอมูลแบบสองทางในเวลาเดียวกัน (Full Duplex) หรือการ
รับส*งขCอมูลแบบทางเดียวกันแต*สลับกันส*ง (Half Duplex)
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การควบคุมการรับส*งขCอมูลของชั้นการสื่อสารควบคุมหนCาต*างการสื่อสารนี้จะอยู*
ในรูปของ Dialog control หรือประโยคของขCอมูลทีส่ นทนาโตCตอบกันระหว*างคอมพิวเตอร2
ฝcmงผูCส*งและคอมพิวเตอร2ฝcmงผูCรับ นั่นคือ เมื่อคอมพิวเตอร2ฝcmงผูCรับไดCรับขCอมูลส*วนแรกจาก
คอมพิวเตอร2ฝcmงผูCส*ง ก็จะส*งขCอมูลโตCตอบกลับไปใหCคอมพิวเตอร2ฝcmงผูCส*งรูCว*าไดCรับขCอมูลส*วน
แรกเรียบรCอยแลCว และพรCอมที่จะรับขCอมูลส*วนต*อ ๆ ไป จนกระทั่งสิ้นสุดการแลกเปลี่ยน
ข*าวสาร ซึ่งมีลักษณะคลCายกับการสนทนาโตCตอบกันระว*างผูCรับและผูCส*งนั่นเอง
2.3.6 ชั้นการสื่อสารนำเสนอขCอมูล (Presentation Layer)
ชั้นการสื่อสารนำเสนอขCอมูล (Presentation Layer) เป4นชั้นการสื่อสารที่อยู*
ระหว* างชั ้ นการสื ่ อ สารการประยุ ก ต2 (Application Layer) กับ ชั้นการสื่อ สารควบคุ ม
หนCาต*างการสื่อสาร (Session Layer) ดังรูปที่ 2.13 โดยจะทำหนCาทีร่ ับขCอมูลจากชั้นการ
สื ่ อ สารการประยุ ก ต2 ส* ง ต* อ ใหC ก ั บ ชั ้ น การสื ่ อ สารควบคุ ม หนC า ต* า งการสื ่ อ สารในฝcmง
คอมพิวเตอร2ผูCส*ง และรับขCอมูลจากชั้นการสื่อสารควบคุมหนCาต*างการสือ่ สารส*งต*อไปยังชั้น
การสื่อสารการประยุกต2ในฝcmงคอมพิวเตอร2ผูCรับ

รูปที่ 2.13 การรับส*งขCอมูลในชั้นการสือ่ สารนำเสนอขCอมูล
ชั้นการสื่อสารนำเสนอขCอมูลจะทำหนCาที่ตกลงกันระหว*างคอมพิวเตอร2ฝcmงผูCรับและ
คอมพิวเตอร2ฝcmงผูCส*งว*าการรับส*งขCอมูลในระดับโปรแกรมประยุกต2จะมีขั้นตอนและขCอบังคับ
อย*างไร โดยขCอมูลที่ทำการแลกเปลี่ยนกันในชั้นการสื่อสารนำเสนอขCอมูลนี้จะอยู*ในรูปแบบ
ของขCอมูลชั้นสูง ซึ่งอยู*ในรูปแบบของคำสั่งที่มีกฎ (Syntax) บังคับอย*างแน*นอน เช*นการ
คัดลอกไฟล2ก็จะมีขั้นตอนย*อยประกอบกัน คือสรCางไฟล2ที่กำหนดขึ้นมาเสียก*อน จากนั้นจึง
เป˜ดไฟล2แลCวทำการรับขCอมูลจากปลายทางมาเก็บลงในไฟล2ที่สรCางขึ้นใหม*นี้ โดยเนื้อหาของ
ขCอมูลที่ทำการรับส*งระหว*างกัน ก็คือคำสั่งของขั้นตอนย*อย ๆ ขCางตCนนั่นเอง
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2.3.7 ชั้นการสื่อสารการประยุกต2 (Application Layer)
ชั้นการสื่อสารการประยุกต2 (Application Layer) เป4นชั้นการสื่อสารที่อยู*ชั้น
บนสุดของรูปแบบการสื่อสารแบบ OSI เป4นชั้นการสื่อสารที่ใกลCชิดกับผูCใชCมากที่สุดมุ*งเนCน
การติดต*อกับผูCใชC ซึ่งผูCใชCสามารถเป4นไปไดCทั้งมนุษย2และโปรแกรม ดังรูปที่ 2.14

รูปที่ 2.14 การรับส*งขCอมูลในชั้นการสือ่ สารการประยุกต2
หนCาที่ของชั้นการสื่อสารการประยุกต2นั้นคือเป4นตัวกลางการเชื่อมต*อผูCใชCเขCากับ
ระบบคอมพิวเตอร2 โดยรับคำสั่งต*าง ๆ จากผูCใชCใหCระบบคอมพิวเตอร2แปลความหมาย และ
ทำงานตามคำสั่งที่ไดCรับในระดับโปรแกรมประยุกต2 เช*น การแปลความหมายของการกดปุม™
บนเมาส2ใหCเป4นคำสั่งในการคัดลอกไฟล2 หรือการดึงขCอมูลมาแสดงบนจอภาพ เป4นตCน

2.4 โปรโตคอลที่ใชSสำหรับชั้นการสื่อสาร
ในการแลกเปลี่ยนขCอมูลของระบบเครือข*ายจะประกอบดCวยโปรแกรมทีเ่ รียกว*า
โปรโตคอล เพื่อควบคุมการแลกเปลี่ยนขCอมูลระหว*างคอมพิวเตอร2ผูCส*งและคอมพิวเตอร2
ผูCรับ และใหCมั่นใจไดCว*าขCอมูลที่ส*งจากคอมพิ วเตอร2ผูCส*งถึงคอมพิ วเตอร2ผูCรับนั้นถูก ตCอ ง
สมบูรณ2 ไม*มีขCอผิดพลาด
ระบบเครือข*ายส*วนมากสนับสนุนการใชCงานร*วมกันของโปรโตคอลไดCหลายแบบใน
ลักษณะของชั้นการสื่อสาร ซึ่งโปรโตคอลที่ซCอนกันอยู*จะมีการรับหรือส*งขCอมูลระหว*างชั้นที่
อยู*ติดกันไดCดCวยรูปแบบมาตรฐานที่กำหนดไวC
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ในแต*ละชั้นการสื่อสารตามโครงสรCางมาตรฐาน OSI ประกอบดCวยโปรโตคอลหลาย
แบบดCวยกั นแสดงดั ง รูป 2.15 ซึ่ง แต*ล ะโปรโตคอลแต*ล ะตัวจะมีห นCาที่ท ี่แตกต* า งกั น
ตั ว อย* า งเช* น โปรโตคอล FTP (File Transfer Protocol) ที ่ อ ยู * ใ นชั ้ น การสื ่ อ สารการ
ประยุกต2 จะทำหนCาที่ในการรับส*งไฟล2 ตลอดจนการจัดการควบคุมจังหวะของการส*ง
ไฟล2ขCอมูลในชั้นการสื่อสารนำเสนอขCอมูล และชั้นการสื่อสารควบคุมหนCาต*างการสื่อสาร
เป4นตCน

รูปที่ 2.15 โปรโตคอลในแต*ละชั้นการสื่อสารขCอมูล

