
เทคโนโลยเีครือข่ายท้องถ่ิน  

 

เครือข่ายท้องถ่ิน เป็นระบบการส่ือสารข้อมูลทีอ่นุญาตให้คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ทีอ่ยู่อสิระหัน
มาเช่ือมต่อเข้าไว้ร่วมกนับนเครือข่าย ทาํให้สามารถแชร์การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ บนเครือข่ายร่วมกนัได้ 
การเช่ือมโยงเครือข่ายท้องถ่ินจะมีข้อจํากดั ด้านระยะทาง ดงัน้ัน จึงจําเป็นต้องเช่ือมโยงเครือข่ายใน
บริเวณทีจํ่ากดั เช่น ภายในตกึอาคาร สํานักงาน โดยมีหักการว่าด้วยการกระจายข้อมูลในอตัราการส่ง

ข้อมูลสูง และมีอตัราความผดิพลาดในการส่งข้อมูลตํ่า  

 

เครือข่ายท้องถ่ินได้รวมสถาปัตยกรรมทั้งส่ีซ่ึงประกอบด้วย  

 

อเีทอร์เน็ต  

 

โทเคน็บัส  

 

โทเคน็ริง  

 

FDDI  

 

 



 

เทคโนโลยเีครือข่ายระดับเมือง 

 

เครือข่ายระดบัเมืองเป็นเครือข่ายความเร็วสูง สนับสนุนงานระบบแบบโต้ตอบฉับพลนั หรือระบบเยล
ไทม์ การเช่ือมต่อเครือข่ายจะประกอบด้วยศูนย์ข้อมูลและไอเอสพ ีรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ธุรกจิ
เอกชน งานทางการแพทย์ เครือข่ายระดับเมืองแทบทั้งหมดเป็นเครือข่ายไฟเบอร์ออปติค ซ่ึงสามารถ
รองรับอตัราความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลทีสู่งถึงล้านบิตต่อวนิาท ีมีอตัราความผดิพาดตํ่า และมีทรูพุต
สูง ซ่ึงคุณสมบัติดงักล่าวจะไม่มีในเครือข่ายท้องถ่ิน อย่างไรกต็าม มีคุณสมบัติเพยีงเลก็น้อย ทีท่าํให้เรา

สามารถแบ่งแยกเครือข่ายระดับเมืองออกจากเครือข่ายท้องถ่ินได้ 3 ประการ คอื  

 

1. เครือข่ายระดับเมืองจะครอบคลุมระยะทางทีไ่กลกว่าเครือข่ายท้องถ่ิน โดยคาํว่า MAN ในทีนี่ก้ค็อื
การสนับสนุนพืน้ทีท่ีค่รอบคลุมตามเมืองหรือจังหวดัใหญ่ ๆ ในขณะทีเ่ครือข่ายท้องถ่ินหรือเครือข่าย
แลนน้ันจะครอบคลุมการใช้งานภายในตึก อาคาร หรือสํานักงาน ดังน้ัน จุดนีจึ้งเป็นทีท่าํให้ราสามารถ

เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเครือข่ายท้องถ่ินกบัเครือข่ายระดับเมืองมากยิง่ขึน้  

 

2. เครือข่ายระดับเมืองจะมีระบบกู้คนืทีร่วดเร็วในกรณทีีเ่ครือข่ายเกดิข้อบกพร่อง โดยเครือข่ายระดับ
เมืองได้มีการออกแบบวงจร ทีมี่อยู่จํานวนมากพอกบัการรองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีอ่าจก่อให้เกดิความ
ล้มเหลวบนเครือข่าย เครือข่ายสามารถจัดการเส้นทางใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ในกรณทีีบ่างเส้นทางมีจาร
จรข้อมูลคบัคัง่หรือเกดิข้อบกพร่องใด ๆ และแน่นอนด้วยเป้าหมายและวตัถุประสงค์ดังกล่าว จึงทาํให้มี
บริษัทหายแห่งทีใ่ช้บริการเครือข่ายระดับเมือง แต่อย่างไรกต็าม เครือข่ายระดับเมืองในประเทศไทยยงั

มีการใช้งานอยู่น้อยมาก เม่ือเทยีบกบัในต่างประเทศ  

 



3. รูปแบบการเช่ือต่อเครือข่ายหรือโทโพยบีนเครือข่ายระดับเมืองนี ้มักตั้งอยู่บนพืน้ฐานของเครือข่าย
ในลกัษณะของวงแหวน ซ่ึงไม่เหมือนกบัครือข่ายโทเคน็ริงทีใ่ช้งานบนเครือข่ายท้องถ่ิน โดยวงแหวน
ดังกล่าวจะเป็นทั้งแบบลอจิคแัละฟิสิคสัในตัว ด้วยเหตุนีจึ้งไม่ใช่แค่เพยีงข้อมูลเท่าน้ันทส่ีงผ่านวงแหวน

ตามทีเ่ข้าใจ แต่บนเครือข่ายจะมีเร้าเตอร์แสวติช์ทีเ่ช่ือต่อเข้ากบัวงแหวน  

 

เทคโนโลยเีครือข่ายระดับประเทศ 

 

เครือข่ายระดบัประเทศหรือเครือข่ายแวน เป็นเครือข่ายทีมี่การเช่ือมดยงเครือข่ายต่าง ๆ หายกลุ่มเข้าไว้
ด้วยกนั ทีค่รอบคลุมพืน้ทีร่ะดับประเทศหรือข้ามทวปี โดยไม่มีข้อจํากดัในด้านระยะทาง ดงัน้ัน จึง

จําเป็นต้องใช้ระบบโทรคมนาคมเพือ่ใช้สําหรับเช่ือมต่อเครือข่ายดงักล่าว เช่น สายโทรศัพท์ สายเคเบิล 
และระบบดาวเทยีม เป็นต้น โดยปกติเครือข่ายระดับประเทศมักใช้งานเกีย่วกบัการถ่ายดอนข้อมูลขนาด
ใหญ่ระหว่างกนั การใช้บริการจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ การเข้าถึงเพือ่ใช้งานฐานข้อมูล และการเข้าถึง
เครือข่ายอนิเทอร์เน็ต โดยหน่วยงานทีใ่ช้งานเครือข่ายระดับประเทศจะประกอบด้วยหลายวงการ

ด้วยกนั เช่น โรงงาน งานการแพทย์ การศึกษา บันเทงิ และโทรคมนาคม  

 

เครือข่ายระดบัประเทศจะมีสถานีทีเ่ช่ือมต่ออยู่เป็นจํานวนมก รวมถึงรูปแบบการเช่ือมต่อเครือข่าย 
ระบบคอมพวิเตอร์ทีเ่ช่ือมต่อเข้ากบัเครือข่ายกมี็ความแตกต่างกนั ดงัน้ัน แต่ละสถานีทีต้่องการเข้าถึง
เครือข่ายจึงจําเป็นต้องมีแอปพลเิคชันซอฟต์แวร์ เพือ่ให้สามารถใช้เครือข่ายได้ตามแต่ละวตัถุประสงค์ 
โดยภาพรวมของเครือข่ายระดับประเทศน้ันเป็นเครือข่ายย่อย ๆ หรือซับเน็ต โดยซับเน็ตกค็อืกลุ่มของ

โหนดต่าง ๆ ทีเ่ช่ือมต่อเข้าด้วยกนั 

 

 

เทคโนโลยเีครือข่าย  



  

เทคโนโลยเีครือข่ายท้องถ่ิน  

เครือข่ายทอ้งถ่ิน เป็นระบบการส่ือสารขอ้มูลท่ีอนุญาตใหค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีอยูอิ่สระหนั
มาเช่ือมต่อเขา้ไวร่้วมกนับนเครือข่าย ทาํใหส้ามารถแชร์การใชท้รัพยากรต่าง ๆ บนเครือข่ายร่วมกนัได ้
การเช่ือมโยงเครือข่ายทอ้งถ่ินจะมีขอ้จาํกดั ดา้นระยะทาง ดงันั้น จึงจาํเป็นตอ้งเช่ือมโยงเครือข่ายใน
บริเวณท่ีจาํกดั เช่น ภายในตึกอาคาร สาํนกังาน โดยมีหกัการวา่ดว้ยการกระจายขอ้มูลในอตัราการส่ง
ขอ้มูลสูง และมีอตัราความผดิพลาดในการส่งขอ้มูลตํ่า  

เครือข่ายทอ้งถ่ินไดร้วมสถาปัตยกรรมทั้งส่ีซ่ึงประกอบดว้ย  

• อีเทอร์เน็ต  
• โทเคน็บสั  
• โทเคน็ริง  
• FDDI  

การจัดการแพก็เกต็ข้อมูล  

ในการส่งบนระบบเครือข่าย ขอ้มูลท่ีรับส่งกนัภายในเครือข่ายจะถูกแบ่งออกเป็นช้ินส่วนเก ๆ ท่ีเรียกวา่ 
แพก็เกต็ และดว้ยหกัการแบ่งขอ้มูลออกเป็นแพก็เกต็ ทาํใหส่้งผลดีต่อหลายดา้นดว้ยกนั เช่น หากขอ้มูล
ท่ีถ่ายโอนมีขนาดใหญ่และไม่มีการแบ่งส่วนขอ้มูลออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ ดว้ยขนาดของขอ้มูลท่ีมีขนาด
ใหญ่กจ็ะส่งผลต่อเวลาท่ีใชถ่้ายโอนนานเกินควร รวมถึงเวลาท่ีใชจ้บัจองเอกสิทธ์ิการใชบ้สัท่ีหายเคร่ือง
รอการใชง้านอยู ่ดงันั้นการแบ่งขอ้มูลออกเป็นส่วน ๆ หรือแพก็เกต็นั้นจะใชเ้วลาในการรับส่งขอ้มูลบน
สายเคเบิล นอ้ย กล่าวคือ มีความรวดเร็วและใชเ้วลานอ้ย จึงทาํใหก้ารส่งรับขอ้มูลสาํเร็จไดเ้ร็ว และยงั
เปิดโอกาสใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ บนเครือข่ายสามารถส่งขอ้มูลไปยงัสายเคเบิลท่ีใชง้านร่วมกนั
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

วธีิการควบคุมเพือ่เข้าถึงตัวกลาง  

ตามมาตรฐานเครือข่ายหรือระบบแลน ปกติจะใชต้วักลางส่ือสารร่วมกนั ตวัอยา่งเช่น เครือข่ายแบบบสั
หรือเครือข่ายแบบวงแหวน จะใชส้ายเคเบิลท่ีเป็นสายหลกัเพียงเสน้เดียวในการเช่ือมต่อเขา้กบั



คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ดงันั้น จึงจาํเป็นตอ้งมีวธีิการท่ีจะตอ้งติดตามเพื่อใหอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ 
เหล่านั้น สามารถใชบ้ริการการส่ือสารบนสายได ้ซ่ึงกคื็อวิธีการควบคุมเพื่อใหเ้ขา้ถึงตวักลางนัน่เอง 
และดว้ยวิธีดงักล่าว จะช่วยแกปั้ญหาการแยง่ชิงตวักางเพ่ือใชส่้งขอ้มูล ซ่ึงจะมีอยูส่องวิธีดว้ยกนั 
CSMA/CD และวิธี Token Passing  

CSMA/CD  

เครือข่ายอีเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานข่ายแบบบสั และใชก้ารส่งขอ้มูลแบบเบสแบนดซ่ึ์ง
มีช่องทางการส่ือสารเพียงช่องทางเดียว แต่อนุญาตใหค้อมพิวเตอร์หาย ๆ เคร่ืองบนเครือข่ายสามารถ
แชร์สายส่งขอ้มูลร่วมกนั โดยเม่ือคอมพิวเตอร์เคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงไดมี้การส่งขอ้มูล เคร่ืองคอมพิวเตอร์
เคร่ืองอ่ืนกจ็ะตอ้งรอ ดงันั้น จึงจาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดวา่ แลว้ใครจะเป็นผูส่้งแพก็เกต็รายต่อไป  

อีเทอร์เน็ตจะใชเ้ทคนิควิธี CSMA /CD ซ่ึงเป็นกลไกท่ีคอยจดัการกบัสายส่งสญัญาณใหว้า่ง โดยในช่วง
เวลาหน่ึง ๆ จะมีขอ้มูลเพียงชุดเดียวเท่านั้นท่ีสามารถส่งผา่นสายสญัญาณไปยงปลายทาง ดงันั้น จึงตอ้ง
มีกระบวนการจดัการเพ่ือใหโ้หนดต่าง ๆ บนเครือข่ายสามารถส่งขอ้มูลได ้ซ่ึงกระบวนการหรือกลไก
ดงักล่าวคือ CSMA /CD โดยมีรายละเอียดการทาํงานดงัต่อไปน้ี  

   

การตรวจฟังสัญญาณ ( Carrier Sense)  

เป็นกลไกในการตรวจฟังสญัญาณภายในสาย วา่สายในขณะนั้นวา่งหรือกาํลงัถูกใชง้านอยู ่ซ่ึงแต่ละ
เคร่ืองบนเครือข่ายหรือแต่ละโหนดจะตอ้งมีการตรวจสญัญาณบนสายเคเบิล ก่อนท่ีจะมีการส่งแพก็เกต็  

การใช้สายส่งข้อมูลร่วมกนั (Multiple Access)  

หมายถึง เคร่ืองทุกเคร่ืองบนเครือข่าย สามารถใชส้ายส่งขอ้มูลไดท้นัทีหากสายในขณะนั้นวา่ง 
อีเทอร์เน็ตจะไม่มีการใหอ้ภิสิทธ์ิกบัโหนดใด ๆ เพื่อใชส้ายส่งขอ้มูล กล่าวคือ โหนดใดกต็ามบน
เครือข่ายสามารถใหส้ายเพื่อสงขอ้มูลไดท้นัทีหากสายในขณะนั้นวา่ง ดงันั้น จึงมีโอกาสเกิดการชนของ
กลุ่มขอ้มูลไดเ้สมอ  

การ์ดเครือข่ายและแมคแอดเดรส 



การ์ดเครือข่ายมีลกัษณะเป็นแผงวงจรท่ีใชส้าํหรับเสียบไวบ้นสลอดภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึง
จดัเป็นส่วนสาํคญัท่ีสุดท่ีใชส้าํหรับส่งแพก็เกต็จริง ๆ ผา่นตวักลางส่งขอ้มูล ซ่ึงเครือข่ายทอ้งถ่ินต่าง ๆ 
ไม่วา่จะเป็นอีเทอร์เน็ต โทเคน็ริง หรือ FDDI จาํเป็นตอ้งใชก้าร์ดเครือข่ายทั้งส้ิน โดยการ์ดเครือข่ายจะมี
หลายเลขแมคแอดเดรสน้ีจะถูกบรรจุไวใ้นหน่วยความจาํรอมบนการ์ดเครือข่าย ซ่ึงบรรจุพร้อมเสร็จมา
จากโรงงาน เม่ือเร่ิมตน้การทาํงาน ฃชุดหมายเลขแมคแอดเดรสน้ีกจ็ะทาํการคดัลอกไวใ้นหน่วยความจาํ
หลกั เพื่อนาํไปอา้งอิงหรือเพ่ือใชง้านต่อไป  

หน้าทีแ่มคแอดเดรส มีความคลา้ยคลึงกบัหนา้ท่ีของ I/O Address เป็นอยา่งมาก กล่าวคือ เคร่ืองพีซีแต่
ละเคร่ืองจะมี I/O Address ซ่ึงเป็นเสน้ทางใหพ้ีซียสูามารถเขา้ถึงอุปกรณ์ชนิดนั้น ๆ ไดโ้ดยตรง อุปกรณ์
ต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการ์ดเสียง การ์ดเครือข่าย ฮาร์ดดิสกค์อนโทรลเลอร์ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆไ จะตอ้งมี 
I/O Address ของตนและตอ้งมีหมายเลขไม่ซํ้ากนั ถา้อุปกรณ์สองช้ินเกิดมี I/O Address เดียวกนั จะทาํ
ใหไ้ม่สามารถทาํงานได ้โดยเม่ือใดกต็ามท่ีซีพียไูดมี้การส่งคาํสัง่ไปยงัอุปกรณ์หน่ึง กจ็ะมีอุปกรณ์ถึง
สองอุปกรณ์ท่ีตอบสนองซีพีย ูซ่ึงเหตุการณ์ดงักล่าวทาํใหเ้กิดขอ้ขดัแยง้ ของอุปกรณ์ เช่นเดียวกนักบั
การท่ีมีบุคคลสองคนท่ีพยายามพดูพร้อม ๆ กนัในช่วงเวลาเดียวกนั ทาํใหเ้กิดขอ้ผดิพาดจากการส่ือสาร
ข้ึน  

การส่งข้อมูลแบบเบสแบนด์และบรอดแบนด์ 

IEEE 802.3 ไดมี้การกาํหนดมาตรฐานหรือเทคนิคในการส่งขอ้มูลบนสาย ซ่ึงปกติสญัญาณขอ้มูลที
สามารถส่งภายในสายเคเบิลบนเครือข่ายจะมีอยู ่2 ประเภท ดว้ยกนั คือ แบบเบสแบนด ์และบรอด
แบนด ์ 

การส่งสัญญาณแบบเบสแบนด์ 

คาํวา่ Base คือสญัญาณดิจิตอล ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง การเขา้รหสัแมนเซสเตอร์ โดยทางIEEE ไดมี้การแบ่ง
ส่งขอ้มูลแบบเบสแบนดอ์อกเป็นประเภทต่างๆ ตามมาตรบานดงัน้ีคือ 10 Base 5, 10 Base 2,  

10 Base -T, 1 Base 5 และ 100 Base -T โดยตวัเลขขา้งหนา้คืออตัราความเร็วในการส่งขอ้มูล ซ่ึงมี
หน่วยวดัเป็นเมกะบิตต่อวินาที และส่วนท่ีกบัทา้ย เช่น 5, 2, 1 หรือ T นั้นคือความยาวสูงสุดของสาย
เคเบิลหรือชนิดของสายเคเบิล  



การส่งสญัญาณแบบเบสแบนดน์ั้นจะใชช่้องทางการส่ือสารช่องทางเดียว ซ่ึงวิธีดงักล่าวเป็นวิธีท่ีทาํให้
การรับส่งขอ้มูลนั้นทาํไดง่้าย ไม่ยุง่ยากเม่ือเปรียบเทียบกบัการส่งสญัญาณแบร้อดแบนด ์โดยอุปกรณ์จะ
ทาํการรับส่งขอ้มูลหรือสญัญาณบนสายเคเบิลเสน้เดียวกนั ซ่ึงจะมีอยู ่3 สเตตดว้ยกนั คือ 1, 0 และ ldle 
ในขณะท่ีการส่งสญัญาณแบบบรอดแบนดน์ั้นจะมีความยุง่ยากกวา่มาก เน่ืองจากขอ้มูลท่ีส่งภายในสาย
เคเบิลนั้นจะมีอยูห่ลายช่องทางหรือหลายแชนแนลดว้ยกนั กล่าวคือ การส่งสญัญาณแบบบรอดแบนด์
จะตอ้งมีการพจิารณาสเตตทั้งสามบนหลาย ๆ แชนแนลท่ีอยูบ่นสายเคเบิลเสน้เดียวกนั ดว้ยกรณี
ดงักล่าว เครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จึงมกัใชว้ิธีการส่งสญัญาณแบบเบสแบนดม์ากกวา่ และดว้ย
เครือข่ายอีเทอร์เน็ตใชเ้ทคนิคการส่งสญัญาณแบบเบสแบนด ์ดงันั้นจึงจาํเป็นตอ้งมีวธีิการจดัการกบั
ช่องทางการส่ือสารซ่ึงมีเพียงช่องทางเดียว ซ่ึงโดยปกติจะใชเ้ทคนิควิธี CSMA/CD 

การส่งสัญญาณแบบบรอดแบนด์ 

คาํวา่ Broad คือสญัญาณแอนะลอ็ก ซ่ึงในท่ีน้ีคือการเขา้รหสั PSK โดยการส่งสญัญาณแบบบรอดแบนด์
น้ีจะเป็นนาํการส่งขอ้มูลแบบหลายช่องทาง ขอ้มูลท่ีส่งจะส่งในช่วงความถ่ีท่ีแตกต่างกนั บนสายส่งเสน้
เดียว โดยทาง IEEE ไดมี้การกาํหนดให ้10 พนฟก 36 m เป็นการส่งสญัญาณแบบบรอดแบนดเ์พยีงชนิด
เดียว เช่นเดียวกนั ตวัเลขขา้งหนา้นั้นกคื็ออตัราความเร็วในการส่งขอ้มูล ในขณะท่ีตวัเลขท่ีกาํกบัทา้ยก็
คือ ความยาวสูงสุดของสายเคเบิลแต่อยา่งไรกต็าม ความยาวสูงสุดของสายเคเบิลท่ีจาํกดัไวน้ั้น ก็
สามารถเปล่ียนแปลงใหส้ามารถเช่ือมโยงในระยะทางท่ีไกลออกไปได ้ดว้ยอุปกรณ์ท่ีเรียกวา่ รีพีตเตอร์
หรือบริดจ ์ 

เครือข่ายอเีทอร์เน็ตในรูปแบบอืน่ ๆ 

จากรูปแบบการเช่ือมต่อเครือข่ายอีเทอร์เน็ต ไม่วา่จะเป็น 10 Base 5, 10 Base 2 หรือ 10 Base –T นั้น
เป็นอีเทอร์เน็ตแบบดั้งเดิม หรือในบางคร้ังอาจเรียกวา่ คลาสสิกอีเทอร์เน็ต ซ่ึงรองรับความเร็วท่ี 10 เม
กะบิตต่อวินาที  

และกวา่ทศวรรษท่ีผา่นมา เทคโนโลยเีครือข่ายอีเทอร์เน็ตกไ็ม่ไดห้ยดุน่ิง แต่กลบัไดรั้บการพฒันาอยู่
เสมอมีโครงการเกิดใหม่หลายโครงการท่ีไดท้าํการคิดคน้ประดิษฐ ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ความเร็วของเครือข่ายอีเทอร์เน็ต ซ่ึงประกอบดว้ย  

   



• สวิตชอี์เทอร์เน็ต  
• ฟาสตอี์เทอรเน็ต  
• กิกะบิตอีเทอร์เน็ต  

สวติช์อเีทอร์เน็ต ( Switched Ethernet)  

เครือข่ายอีเทอร์เน็ตแบบสวติช ์เป็นเครือข่ายท่ีมีการแกไ้ขปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายอีเทอร์เน็ตใน
รูปแบบ 10 Base – T ซ่ึงราไดก้ล่าวถึงลกัษณะการทาํงานของ 10 Base – T แลว้วา่เป็นเครือข่ายท่ีมี
กษณะการทาํงานเช่นเดียวกบัเครือข่ายแบบบสั ถึงแมว้า่รูปแบบทางกายภาพหรือทางฟิสิคสัของ 10 
Base – T นั้นจะเป็นในลกัษณะแบบดาวกต็าม แต่การทาํงานภายในจะเป็นลกัษณะของบสั ดงันั้น ใน
บางตาํราจึงเรียกรูปแบบการเช่ือมต่อแบบ 10 Base – T น้ีวา่เป็นแบบสตาร์บสั  

ฟาสต์อเีทอร์เน็ต 

ฟาสตอี์เทอร์เน็ตหรือมกัเรียกวา่ อีเทอร์เน็ตความเร็วสูง จดัเป็นเวอร์ชนัหน่ึงของอีเทอร์เน็ต ซ่ึงมี
ความเร็วท่ี 100 เมกะบิตต่อวนิาที โดยยงัคงมีรูปแบบของเฟรมขอ้มูลแบบเดิม รวมทั้งวธีิการเขา้ถึง
ขอ้มูลแบบเดิมซ่ึงกคื็อ CSMA /CD ฟาสตเ์ทอร์เน็ต จดัอยูใ่นมาตรฐาน IEEE 802.3u โดยเป็นอีเทอร์เน็ต
แลนท่ีมีความเร็วสุงกวา่อีเทอร์เน็ตแบบเดิม 10 Mbps ถึง 10 เท่าฟาสตอี์เทอร์เน็ตสามารถนาํมา
ประยกุตใ์ชก้บังานดา้นกราฟิกดีไซน์อิเมจโปรเซสวิง และระบบวดีิโอเน่ืองจากมีความเร็วในการส่ง
ขอ้มูลท่ีสูงกวา่เดิมถึง 10 เท่า และถือเป้นความโชคดีของอีเทอร์เน็ต ท่ีสามารถออกแบบใหมี้ความเร็วสูง
เพิ่มข้ึนไดไ้ม่ยากดว้ยการดขนาดของ Collision Domain ลง ซ่ึงโดยปกติขอ้กาํหนด Collision Domain 
ของอีเทอร์เน็ตแบบดั้งเดิมไดจ้าํกดัไวบ้นระยะทางท่ี 2,500 เมตร ซ่ึงขอ้จาํกดักล่าวไดต้ั้งอยูบ่นอตัรา
ความเร็วท่ี 10 Mbps ดว้ยวิธีการเขา้ถึงขอ้มูลแบบ CSMA / CD  

กกิะบิตอเีทอร์เน็ต  

ขอ้กาํหนดของกิกะบิตอีเทอร์เน็ต ถูกออกแบบมาดว้ยการใชต้วักลางส่งขอ้มูลอยา่งสายไฟเบอร์ออปติค
เป็นหลกัสาํคญั และถึงแมว้า่จะมีการยกเลิกการใชส้าย UTP ไป แต่กย็งัคงสนบัสนุนดว้ยการใชกิ้กะบิต
อีเทอร์เน็ตเป็นแบก็โบน เพือ่เช่ือมต่อเขา้กบัเครือฟาสตอี์เทอร์เน็ต  

โทเคส็บัส หรือ IEEE 802.4  



เครือข่ายแบบโทเคน็บสัเป็นเครือข่ายท่ีไดร้วมขอ้ดีของอีเทอร์เน็ตและโทเคน็ริงรวมไวด้ว้ยกนั โดยจะมี
รูปแบบการติดตั้งทางกายภาพเช่นเดียวกบัเครือข่ายอีเทอร์เน็ตซ่ึงเป็นรูปแบบของบสัโทโพโลย ีแต่จะ
ปราศจากการชนกนัของกลุ่มขอ้มูลดว้ยการใชว้ิธีการเขา้ถึงตวักางแบบ Token Passing จึงสรุปไดว้า่ 
โทเคน็บสันั้นจะมีรูปแบบทางกายภาพแบบบสั แต่การทาํงานภายในจะเป็นแบบวงแหวน  

โทเคน็ริง หรือ IEEE 802.5  

โทเคน็ริงเป็นเครือข่ายท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของโทโพยแีบบวงแหวน ซ่ึงเครือข่ายดงักล่าวเป็นท่ีนิยม
เช่นกนั และมกัไดย้นิเสมอกคื็อ IBM –Token Ring แต่ก่อนท่ีจะกล่าวในรายละเอียดของโทเคน็ริง จะ
ขอกล่าวถึงการควบคุมเพื่อเขา้ถึงตวักลางหรือ MAC ซ่ึงในหวัขอ้อีเทอร์เน็ตไดก้ล่าวไวแ้ลว้วา่ 
อีเทอร์เน็ตจะใชว้ิธี CSMA/ CD ในขณะท่ีโทเคน็ริงนั้นจะใชว้ิธี Token Passing  

เครือข่ายโทเคน็ริงบนสาย STP  

แต่เดิมนั้น เครือข่ายโทเคน็ริงไดใ้ชคู้่บิดเกลียวชนิดชีลด ์ซ่ึงภายในสาย STP นั้นจะประกอบดว้ยสาย
ทองแดงท่ีถูกห่อหุม้ดว้ยฉนวนพร้อมวสัดุชีลด ์เพื่อป้องกนัสญัญาณรบกวน  

ส่วนอุปกรณ์ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางหรือท่ีเรียกวา่ MAU นั้นสามารถเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ไดสู้งถึง 
260 โหนดดว้ยกนั โดยระยะทางของสาย STP ท่ีเช่ือมต่อระหวา่ง อุปกรณ์ MAU ไปยงัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์จะมีระยะทางไม่เกิน 100 เมตร อยา่งไรกต็าม สาย STP ถึงแมจ้ะเป็นสายทีมีคุณภาพสูงท่ี
สามารถใชง้านเพ่ือป้องกนัสญัญาณรบกวนไดเ้ป็นอยา่งดี แต่กมี็ราคาขา้งแพงทีเดียว  

เครือข่ายโคเคน็ริงบนสาย UTP  

สายคู่บิดเกลียวชนิดไม่มีชีลดห่์อหุม้ซ่ึงเป็นทางเลือกอีกแนวทางหน่ึงท่ีช่วยลดค่าใชจ่้ายไดม้ากทีเดียว 
โดยเครือข่ายโคเคน้ริวสามารถทาํงานบนสาย UTP ท่ีใชค้อนเน็กเตอร์แบบ RJ45 ไดเ้ช่นเดียวกบั
เครือข่ายอีเทอร์เน็ต แต่จาํเป็นตอ้งเรียงลาํดบัสายสญัญาณท่ีใชง้านตามขอ้กาํหนด ส่วนอุปกรณ์ MAU ท่ี
ใชง้านกบัสาย UTP นั้นสามารถเช่ือมต่อไดสู้งสุดเพียง 72 โหนด โดยระยะทางของสาย UTP ท่ีเช่ือมต่อ
ระหวา่งอุปกรณ์ MAU ไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะมีระยะทางไม่เกิน 45 เมตรเท่านั้น  

การเช่ือมอุปกรณ์ MAU เข้าด้วยกนั  



การขยายเซกเมนตบ์นเครือข่ายโทเคน็ริง สามารถทาํไดด้ว้ยการเช่ือมต่ออุปกรณ์ MAU เขา้ดว้ยกนั โดย
ปกติอุปกรณ์ MAU ท่ีใชก้บัสาย STP และสาย UTP นั้นจะมีพอร์ตพิเศษอยู ่2 พอร์ตดว้ยกนัคือ Ring In 
และ Ring Out หรือเรียกวา่ R/I และ R/O ซ่ึงพอร์ตดงักล่าวเป็นพอร์ตท่ีใชเ้ช่ือมต่ออุปกรณ์ MAU หลาย 
ๆ ดา้นดว้ยกนั โดยพอร์ต R/I บน MAU ตวัแรกจะตอ้งเช่ือมต่อเขชา้กบัพอร์ต R/O บน MAU ตวัท่ีสอง 
สวนพอร์ตท่ีเหลือกก็ระทาํในทาํนองเดียวกนั  

แลนไร้สาย ( Wireless LAN)  

แลนไร้สายเป็นเครือข่ายท่ีทาํใหเ้กิดความคล่องตวัสูงข้ึน ในการเช่ือมต่อเครือข่ายโดยไม่ตอ้งเดิน
สายสญัญาณ การเช่ือมต่อแลนไร้สาย อาจทาํการเช่ือมต่อเพิ่มเติมกบัเครือข่ายแบบมีสายท่ีมีอยูแ่ลว้ หรือ
อาจจะเช่ือมต่อไร้สายระหวา่งกไ็ด ้โดยจะใชค้ล่ืนความถ่ี วิทยหุรือคล่ืนอินฟราเรดเป็นตวักลางรับส่ง
ขอ้มูล  

หลกัการทาํงานของแลนไร้สาย จะใชว้ิธีการแพร่สญัญาณคล่ืนวิทย ุและใชพ้ลงังานตํ่า คือ การส่งขอ้มูล
จะใชพ้ลงังานท่ีพอพียงกบัการเดินทางมนระยะทางสั้น ๆ โดยวหากอยูภ่ายในอาคารจะสามารถส่ือสาร
กนัไดบ้นระยะทาง 20- 25 เมตร ในขณะท่ีหากอยูภ่ายนอกอาคารสามารถส่ือสารกนัไดบ้นระยะทาง 50 
– 100 เมตร ส่วนขอ้เสียท่ีสาํคญัคือ วตัถุหรือส่ิงกีดขวางอาจสามารถกั้นสญัญาณได ้รวมถึงคล่ืนรบกวน
ต่าง ๆ กจ็ะส่งผลประสิทธิภาพในการส่ือสารดว้ย สาํหรับวิธีการเขา้ถึงตวักลาบนแลนไร้สาย จะไม่
สามารถใชก้ลไกวิธีแบบ CASM CD ท่ีใชง้านบนเครือข่ายอีเทอร์เน็ตแบบมีสายได ้ 

วธีิการเช่ือมต่อแลนไร้สาย 

สาํหรับการเช่ือมต่อแลนไร้สายสามารถเช่ือมต่อได ้2 ลกัษณะดว้ยกนั คือ  

• Adhoc Mode  

การเช่ือมต่อดว้ยวิธี Adhoc Mode WLAN เป็นการเช่ือมต่อระหวา่งการ์ดเครือข่ายแบบไร้สาย เขา้
ดว้ยกนัโดยไม่มีการใชอุ้ปกรณ์ท่ีเรียกวา่ “แอกเวสพอยต”์ ซ่ึงอาจเรียกวา่เป็นการเช่ือมต่อแบบ Peer-to-
Peer เน็ตเวิร์กกไ็ด ้ 

• Infrastructure mode  



การเช่ือต่อดว้ยวิธี Infrastructure mode WLAN สามารถเช่ือมต่อเขา้กบัเครือข่ายแบบมีสายเพื่อใชง้าน
ร่วมกนัโดยมีอุปกรณ์ท่ีเรียกวา่แอกเซสพอยต ์ท่ีใชเ้ช่ือมต่อเขา้กบัเครือข่ายแบบมีสาย หากสถานท่ีมี
บริเวณกวา้งมากกอ็าจจาํเป็นตอ้เพิ่มจุดของแอกเซสพอยตเ์พิ่มเติม 

เทคโนโลยเีครือข่ายระดับเมือง 

เครือข่ายระดบัเมืองเป็นเครือข่ายความเร็วสูง สนบัสนุนงานระบบแบบโตต้อบฉบัพลนั หรือระบบเยล
ไทม ์การเช่ือมต่อเครือข่ายจะประกอบดว้ยศูนยข์อ้มูลและไอเอสพ ีรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจ
เอกชน งานทางการแพทย ์เครือข่ายระดบัเมืองแทบทั้งหมดเป็นเครือข่ายไฟเบอร์ออปติค ซ่ึงสามารถ
รองรับอตัราความเร็วในการถ่ายโอนขอ้มูลท่ีสูงถึงลา้นบิตต่อวินาที มีอตัราความผดิพาดตํ่า และมีทรูพตุ
สูง ซ่ึงคุณสมบติัดงักล่าวจะไม่มีในเครือข่ายทอ้งถ่ิน อยา่งไรกต็าม มีคุณสมบติัเพียงเลก็นอ้ย ท่ีทาํใหเ้รา
สามารถแบ่งแยกเครือข่ายระดบัเมืองออกจากเครือข่ายทอ้งถ่ินได ้3 ประการ คือ  

1. เครือข่ายระดบัเมืองจะครอบคลุมระยะทางท่ีไกลกวา่เครือข่ายทอ้งถ่ิน โดยคาํวา่ MAN ในท่ีน้ีกคื็อ
การสนบัสนุนพื้นท่ีท่ีครอบคลุมตามเมืองหรือจงัหวดัใหญ่ ๆ ในขณะท่ีเครือข่ายทอ้งถ่ินหรือเครือข่าย
แลนนั้นจะครอบคลุมการใชง้านภายในตึก อาคาร หรือสาํนกังาน ดงันั้น จุดน้ีจึงเป็นท่ีทาํใหร้าสามารถ
เห็นถึงความแตกต่างระหวา่งเครือข่ายทอ้งถ่ินกบัเครือข่ายระดบัเมืองมากยิง่ข้ึน  

2. เครือข่ายระดบัเมืองจะมีระบบกูคื้นท่ีรวดเร็วในกรณีท่ีเครือข่ายเกิดขอ้บกพร่อง โดยเครือข่ายระดบั
เมืองไดมี้การออกแบบวงจร ท่ีมีอยูจ่าํนวนมากพอกบัการรองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ
ลม้เหลวบนเครือข่าย เครือข่ายสามารถจดัการเสน้ทางใหม่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในกรณีท่ีบางเสน้ทางมีจาร
จรขอ้มูลคบัคัง่หรือเกิดขอ้บกพร่องใด ๆ และแน่นอนดว้ยเป้าหมายและวตัถุประสงคด์งักล่าว จึงทาํใหมี้
บริษทัหายแห่งท่ีใชบ้ริการเครือข่ายระดบัเมือง แต่อยา่งไรกต็าม เครือข่ายระดบัเมืองในประเทศไทยยงั
มีการใชง้านอยูน่อ้ยมาก เม่ือเทียบกบัในต่างประเทศ  

3. รูปแบบการเช่ือต่อเครือข่ายหรือโทโพยบีนเครือข่ายระดบัเมืองน้ี มกัตั้งอยูบ่นพื้นฐานของเครือข่าย
ในลกัษณะของวงแหวน ซ่ึงไม่เหมือนกบัครือข่ายโทเคน็ริงท่ีใชง้านบนเครือข่ายทอ้งถ่ิน โดยวงแหวน
ดงักล่าวจะเป็นทั้งแบบลอจิคแัละฟิสิคสัในตวั ดว้ยเหตุน้ีจึงไม่ใช่แค่เพียงขอ้มูลเท่านั้นทีส่งผา่นวงแหวน
ตามท่ีเขา้ใจ แต่บนเครือข่ายจะมีเร้าเตอร์แสวิตชท่ี์เช่ือต่อเขา้กบัวงแหวน  

เทคโนโลยเีครือข่ายระดับประเทศ 



เครือข่ายระดบัประเทศหรือเครือข่ายแวน เป็นเครือข่ายท่ีมีการเช่ือมดยงเครือข่ายต่าง ๆ หายกลุ่มเขา้ไว้
ดว้ยกนั ท่ีครอบคลุมพื้นท่ีระดบัประเทศหรือขา้มทวีป โดยไม่มีขอ้จาํกดัในดา้นระยะทาง ดงันั้น จึง
จาํเป็นตอ้งใชร้ะบบโทรคมนาคมเพ่ือใชส้าํหรับเช่ือมต่อเครือข่ายดงักล่าว เช่น สายโทรศพัท ์สายเคเบิล 
และระบบดาวเทียม เป็นตน้ โดยปกติเครือข่ายระดบัประเทศมกัใชง้านเก่ียวกบัการถ่ายดอนขอ้มูลขนาด
ใหญ่ระหวา่งกนั การใชบ้ริการจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ การเขา้ถึงเพื่อใชง้านฐานขอ้มูล และการเขา้ถึง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยหน่วยงานท่ีใชง้านเครือข่ายระดบัประเทศจะประกอบดว้ยหลายวงการ
ดว้ยกนั เช่น โรงงาน งานการแพทย ์การศึกษา บนัเทิง และโทรคมนาคม  

เครือข่ายระดบัประเทศจะมีสถานีท่ีเช่ือมต่ออยูเ่ป็นจาํนวนมก รวมถึงรูปแบบการเช่ือมต่อเครือข่าย 
ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อเขา้กบัเครือข่ายกมี็ความแตกต่างกนั ดงันั้น แต่ละสถานีท่ีตอ้งการเขา้ถึง
เครือข่ายจึงจาํเป็นตอ้งมีแอปพลิเคชนัซอฟตแ์วร์ เพื่อใหส้ามารถใชเ้ครือข่ายไดต้ามแต่ละวตัถุประสงค ์
โดยภาพรวมของเครือข่ายระดบัประเทศนั้นเป็นเครือข่ายยอ่ย ๆ หรือซบัเน็ต โดยซบัเน็ตกคื็อกลุ่มของ
โหนดต่าง ๆ ท่ีเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนั  

โทโปโลย ีหมายถึงรูปร่างของ network พจิารณาจากการลากเส้นมาต่อกนัเป็นกิง่ก้านหรือรูปแบบของ 
Network  
 
     คอมพวิเตอร์หรืออุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลทีป่ระกอบกนัเป็นเครือข่าย มีการเช่ือมโยงถึงกนัในรูปแบบ
ต่างๆ ตามความเหมาะสม เทคโนโลยกีารอออกแบบเช่ือมโยงนีเ้รียกว่า รูปร่างเครือข่าย (network 
topology) เม่ือพจิารณาการต่อเช่ือมโยงถึงกนัของอุปกรณ์สํานักงานซ่ึงใช้งานทีต่่าง ๆ หากต้องการ
เช่ือมต่อถึงกนัโดยตรง จะต้องใช้สายเช่ือมโยงมาก ดงัรูป  





สัญญาณตัวก่อนหน้าและส่งข้อมูลต่อไปยงัเคร่ืองขยายสัญญาณตัวถัดไปเร่ือย ๆ เป็นวง หากข้อมูลทีส่่ง
เป็นของสถานีใด เคร่ืองขยายสัญญาณของสถานีน้ันกรั็บและส่งให้กบัสถานีน้ัน เคร่ืองขยายสัญญาณ
จะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลทีไ่ด้รับว่าเป็นของตนเองหรือไม่ด้วย ถ้าใช่กรั็บไว้ ถ้าไม่ใช่กส่็งต่อไป  
 

 
 
3. แบบบัสและต้นไม้ เป็นรูปแบบทีมี่ผู้นิยมใช้มากแบบหน่ึง เพราะมีโครงสร้างไม่ยุ่งยากและไม่ต้องใช้
เคร่ืองขยายสัญญาณหรืออุปกรณ์สลบัสาย เหมือนแบบวงแหวนหรือแบบดาว สถานีต่างๆ จะเช่ือมต่อ
เข้าหาบัสโดยผ่านทางอุปกรณ์เช่ือมต่อทีเ่ป็นฮาร์ดแวร์ การจัดส่งข้อมูลบนบัสจึงสามารถทาํให้การส่ง
ข้อมูลไปถึงทุกสถานีได้ การจัดส่งวธีินีจึ้งต้องกาํหนดวธีิการทีจ่ะไม่ให้ทุกสถานีส่งข้อมูลพร้อมกนั
เพราะจะทาํให้ข้อมูลชนกนั โดยวธีิการทีใ่ช้อาจเป็นการแบ่งช่วงเวลา หรือให้แต่ละสถานีใช้ความถ่ี
สัญญาณทีแ่ตกต่างกนั  
 

 

 
 
 



PACKET SWITCHING EMERGED  

ความคิดในช่วงแรกของการเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาศยัหลกัการพื้นฐานทางดา้นการ
สวิตช่ิงของระบบโทรศพัท ์การเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์ใหเ้ช่ือมต่อกนัในวงจรระหวา่งจุดไปจุด 
จึงเรียกวา่ "การสวิตชว์งจร" (Circuit Switching) จุดอ่อนของการสวิตชว์งจรท่ีเช่ือมระหวา่ง
สองจุด ทาํใหใ้ชข้อ้มูล ข่าวสารในเครือข่ายไม่เตม็ประสิทธิภาพ และมีขอ้ยุง่ยากหากตอ้งการ
ส่ือสารกนัเป็นจาํนวนมาก 
Leonard Kleinrock แห่งมหาวิทยาลยั MIT ไดเ้สนอแนวคิดในการสร้างเครือข่ายใหมี้การรับส่ง 

 
ขอ้มูลเป็นแพก็เกต็  (Packet)  โดยไดเ้สนอบทความในวารสารตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 1961 ต่อมา
ไดพ้ิมพเ์ป็นเล่มในปี ค.ศ. 1964 และเป็นหลกัการท่ีไดรั้บการยอมรับและนาํมาใชใ้นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์จนถึงปัจจุบนั  

การส่ือสารบนเครือข่ายแบบแพก็เกต็ (Packet) เป็นวิธีการท่ีใหผู้ส่้งข่าวสารแบ่งแยกข่าวสาร
เป็นช้ินเลก็ ๆ บรรจุเป็นกลุ่มขอ้มูล โดยมีการกาํหนดแอดเดรสปลายทางท่ีจะส่งข่าวสาร 
หลงัจากนั้นระบบจะนาํแพก็เกต็ นั้นไปส่งยงัหลายทาง 
ในปี ค.ศ. 1965 มีการทดลองการเช่ือมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ข้ึนเป็นคร้ังแรกระหวา่ง
มหาวิทยาลยั MIT กบัมหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนีย ผา่นทางสายโทรศพัทแ์ละใชห้ลกัการแพก็เกต็ 
ความคิดทางดา้นการรับส่งขอ้มูลเป็นช้ินเลก็ ๆ แบบแพก็เกต็ไดรั้บการยอมรับ จนในท่ีสุดมีการ
พฒันาจากแนวความคิดน้ีไปหลายแนวทาง จนไดว้ิธีการรับส่งบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หลากหลายรูปแบบ 

 
ซ่ึงเป็นจุดกาํเนิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ เช่น 25, TCP/IP, Frame Relay etc.  

เม่ือมีการพฒันาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพือ่เช่ือมโยงถึงกนั กเ็กิดแนวคิดในการสร้างมาตรฐานท่ี
จะทาํใหร้ะบบการเช่ือมโยงมีลกัษณะเปิดมากข้ึน กล่าวคือ การนาํผลิตภณัฑห์ลากหลายยีห่อ้มา
เช่ือมต่อกนัได ้จึงมีวิธีการแบ่งระดบัการส่ือสารออกมาเป็นชั้น (Layer) แต่ละขั้นจะมีการวาง
มาตรฐานกลางเพื่อใหก้ารเช่ือมเครือข่ายท่ีแตกต่างกนัสามารถเช่ือมโยงถึงกนัได ้



 

LAN  

ลกัษณะการเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถึงกนัทั้งหมด จึงมีการแบ่งแยกเครือข่ายเป็นการ
เช่ือมโยงเครือข่ายภายในพื้นท่ีใกล ้ๆ กนั เรียกวา่ LAN (Local Area Network) และการ
เช่ือมโยงระยะไกล ท่ีเรียกวา่ WAN (Wide Area Network) 
เครือข่าย LAN เป็นเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงกนัในพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั เช่นอยูใ่นอาคารเดียวกนั 
สามารถ 

 
ดูแลไดเ้อง การเช่ือมโยงเครือข่าย LAN ท่ีนิยมใชก้นัมี 2 รูปแบบดงัน้ี  

เครือข่าย LAN แบบอีเทอร์เน็ต มีการรับส่งขอ้มูลดว้ยความเร็ว 10-100 Mbps. มีพื้นฐาน
รูปแบบการเช่ือมโยงร่วมกนัแบบบสั คือ ทุกอุปกรณ์จะเช่ือมต่อกนับนสายสญัญาณเสน้เดียว 
ดงันั้นการรับส่งตอ้งมีการจดัการไม่ใหรั้บส่งพร้อมกนัเกินกวา่หน่ึงคู่ ขบวนการรับส่งขอ้มูลจึง
ถูกกาํหนดข้ึน โดยใหอุ้ปกรณ์ท่ีจะส่งขอ้มูลตรวจสอบวา่มีขอ้มูลใดวิ่งอยูบ่นสายหรือไม่ หาก
ไม่มีจึงส่งได ้และถา้มีการชนกนัของขอ้มูลบนสายกจ็ะส่งใหม่ การหลีกเล่ียงการชนกนัจึง
กระทาํไดใ้นเครือข่ายระยะใกล ้
เครือข่าย LAN แบบโทเกน็ริง มีความเร็ว 16 Mbps. เช่ือมต่อกนัเป็นวงแหวนโดยแพก็เกต็
ขอ้มูลจะวิ่งวนในทิศทางใดทางหน่ึง ถา้มีแอดเดรสปลายทางเป็นของใคร อุปกรณ์นั้นจะรับ
ขอ้มูลไป การจดัการรับส่งขอ้มูลในวงแหวนจึงเป็นไปอยา่งมีระเบียบ 



เครือข่าย LAN ท่ีอยูใ่นมาตรฐานเดียวกนัสามารถเช่ือมโยงเขา้หากนั แต่ทุกตวัจะมีแอดเดรส
ประจาํ และแอดเดรสเหล่าน้ีจะซํ้ากนัไม่ได ้โดยปกติผูผ้ลิตอุปกรณ์เช่ือมโยงเครือข่ายได้
กาํหนดแอดเดรสเหล่าน้ีมาใหแ้ลว้ 
เพื่อจะใหเ้ช่ือมโยงเครือข่ายต่างมาตรฐานกนัไดน้ั้น มีวธีิการพฒันาใหร้ะบบสามารถนาํแพก็
เกต็ เฉพาะของเครือข่ายมาใส่ในแพก็เกต็กลางท่ีเช่ือมโยงระหวา่งกนัได ้เช่น TCP/IP ตวัอยา่ง 
เช่น ถา้ตอ้งการเช่ือมเครือข่าย LAN หลาย ๆ เครือข่ายเขา้ดว้ยกนัใหเ้ป็นเครือข่ายเดียวกนั 

 
เครือข่ายอีเทอร์เน็ตมีแพก็เกต็เฉพาะเม่ือจะส่งออก กน็าํแพก็เกต็เฉพาะมาเปล่ียนถ่ายลงในแพก็เกต็ 
TCP/IP แลว้ส่งต่อ.. แพก็เกต็ TCP/IP จึงเป็นแพก็เกต็กลางท่ีพร้อมรับแพก็เกต็ยอ่ยอ่ืนได ้ดงันั้นการ
เช่ือมต่อระหวา่งเครือข่าย เช่น อีเทอร์เน็ตในปัจจุบนัจึงเกิดข้ึนได ้ 

WAN  

เครือข่าย WAN เป็นเครือข่ายเช่ือมโยงกนัในระยะทางท่ีห่างไกล อาจจะเป็นหลาย ๆ กิโลเมตร 
 
ดงันั้นความเร็วในการเช่ือมโยงระหวา่งกนัอาจไม่สูงมากนกั เพราะระยะทางไกลทาํใหมี้สญัญาณ
รบกวนไดสู้ง ความเร็วจึงอยูใ่นระดบัช่วง 9.6-64 Kbps และ 1.5-2 Mbps ข้ึนอยูก่บัแอพพลิเคชัน่และ
ขนาดของขอ้มูล  

ทั้งเครือข่ายแบบ LAN และ WAN ลว้นแลว้แต่ใชห้ลกัการของแพก็เกต็สวิตช่ิง กล่าวคือ มีการ
กาํหนดวิธีการรับส่งขอ้มูลเป็นแพก็เกต็ โดยใหแ้ต่ละอุปกรณ์มีแอดเดรสประจาํ วิธีการรับส่งมี
ไดห้ลากหลาย เราเรียกวิธีการวา่ "โปรโตคอล (Protocol)" ดงันั้นจึงมีมาตรฐานการเช่ือมโยง
ระยะไกลมีการกาํหนด 

 
แอดเดรส เช่นในเครือข่าย X.25 ขอ้มูลจากท่ีหน่ึงส่งเป็นแพก็เกต็ส่งต่อไปยงัปลายทางได ้ 

ขอ้มูลเป็นแพก็เกต็จากจุดเร่ิมตน้ มีแอดเดรสกาํกบัตาํแหน่งปลายทางและตาํแหน่งตน้ทาง
แอดเดรส 

 
เหล่าน้ีเป็นรหสัท่ีรับรู้ได ้อุปกรณ์สวิตชจ์ะเลือกทางส่งไปให ้หากมีปัญหาใดทาํใหป้ลายทางรับไดไ้ม่
ถูกตอ้ง  



เช่นมีสญัญาณรบกวน ระบบจะมีการเรียกร้องใหส่้งใหใ้หม่เพื่อวา่การรับส่งขอ้มูลจะตอ้งถูกตอ้งเสมอ 
ระบบการโตต้อบเหล่าน้ีจึงเป็นมาตรฐานท่ีกาํหนดของเครือข่ายนั้น ๆ  

PUBLIC WAN  

 ดงันั้น เครือข่าย WAN จึงเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงระหวา่งองคก์ร ระหวา่งเมือง หรือระหวา่ง
ประเทศ 

 
และเพื่อใหก้ารใชง้านมีประสิทธิภาพจึงมีองคก์รกลางหรือผูใ้หบ้ริการเครือข่ายสาธารณะเขา้มาช่วย
จดัการเพ่ือประหยดัค่าใชจ่้าย เช่น เครือข่ายสาธารณะท่ีใชร่้วมกนัของทศท. และกสท. หรือ เครือข่าย
บริการ เช่น  
ดาตา้เนต เป็นตน้  

 เครือข่ายในปัจจุบนัมีการเช่ือมเครือข่าย LAN หลาย ๆ เครือข่ายยอ่ยเขา้ดว้ยกนั จะเป็นอีเทอร์
เน็ต 

 
หรือโทเกน็ริงกไ็ด ้แลว้ยงัเช่ือมต่อออกจากองคก์รผา่นเครือข่าย WAN ทาํใหเ้ครือข่ายทั้งหมดเช่ือมโยง
ถึงกนั จึงมีการพฒันาเทคโนโลยเีครือข่ายใหมี้ความเร็วสูงในการรับส่งขอ้มูล ซ่ึงเครือข่าย WAN ท่ีใช้
ตวักลางเป็นเสน้ใยแกว้นาํแสง (Fiber Optic) สามารถส่งรับขอ้มูลไดเ้ร็วไม่นอ้ยกวา่เครือข่าย LAN  การ
พฒันาเทคโนโลยบีนถนนเครือข่าย LAN และ WAN จึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็น และเป็นโครงสร้างพื้นฐานของ
การพฒันาประเทศ ซ่ึงจะไปไดไ้กลเพยีงใด ข้ึนอยูก่บัโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของประเทศ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์กเ็ป็นโครงสร้างพื้นฐานหน่ึงท่ีตอ้งพฒันาไปดว้ย  

คาํวา่ Information Super Highway กคื็อถนนเครือข่าย WAN ท่ีเช่ือม LAN ทุกเครือข่ายเขา้ดว้ย
นัน่เอง 
 

ท่ีมา :   http://dit.dru.ac.th/task/network/topology.html 
 
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/hardware/ 
 
http://www.burapaprachin.ac.th/network/index.htm 
 
http://www. Nectec.or.th 
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