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ถึงการนําไปประยุกตใช ในทางวิชาชีพได ในอนาคต

ทางฝายตําราวิชาการคอมพิวเตอร ซ่ึงประกอบไปดวยทีมงานที่มีความรูและประสบการณ
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รวมถึงผูสนใจทั่วไปที่ตองการสรางเครือขายเวิรกกรุปไว ใชงานเอง

ขอขอบพระคุณผูอานทุกทาน
ฝายตําราวิชาการคอมพิวเตอร

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

textbook@se-ed.com
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1
1. เปรียบเทยีบเทคโนโลยรีะหวางโทรศพัทแบบดัง้เดมิกับเครือขายโทรศัพทแบบไอพีได

2. อธิบายสวนประกอบตางๆ ของระบบการสื'อสารขอมูลได

3. บอกความหมายของเครือขายคอมพิวเตอร และประโยชนของเครือขาย

  คอมพิวเตอรได

4. เขาใจบทบาทหนาที่ของหนวยงานกําหนดมาตรฐานทั้ง ISO, ANSI และ IEEE

5. บอกจุดประสงคของแบบจําลอง OSI ได

6. บอกแนวคิดการแบงชั้นสื'อสารบนแบบจําลอง OSI ได

7. อธิบายหนาที่ตางๆ ของแตละช้ันสื'อสารบนแบบจําลอง OSI ได

8. อธิบายรายละเอียดเครือขายคอมพิวเตอรแตละประเภทไดอยางถูกตอง

 

เครือขายการสื�อสาร 
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การสื�อสารระหวางมนุษยกับอุปกรณสื�อสารตางๆ ถือวาเปนสวนสําคัญตอผลสําเร็จใน

การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจในยุคปจจุบันเปนอยางมาก รวมถึงเทคโนโลยีดานการสื�อสารท่ี

นับวันจะเขามามีบทบาทสําคัญตอการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษยในแทบทุกๆ ดาน ซึ่งตาง

คนตางสามารถสื�อสารถึงกันไดตลอดเวลาดวยการผานระบบหนึ่งที่เรียกวา “ระบบเครือขาย”

คําวา “เครือขาย (Networks)” โดยสวนใหญมักจินตนาการถึงอุปกรณตางๆ จํานวน

หลายๆ ชิ้นเชื�อมโยงระหวางกันผานสายเคเบิล และอุปกรณที่เชื�อมโยงเหลานั้นสามารถสื�อสาร

และใชทรัพยากรรวมกันไดภายในเครือขาย แตดวยปจจุบันเทคโนโลยีเครือขายไดถูกพัฒนาขึ้น

อยางรวดเร็ว จงึทาํใหเครอืขายสามารถเชื�อมโยงกนัไดทัง้แบบมีสาย โดยขอมลูจะรบัสงผานทาง

สายเคเบิล และแบบไรสายที่ขอมูลจะรับสงผานทางคลื�นความถี่วิทยุ รวมถึงการสื�อสารระหวาง

เครือขายแบบมีสายและแบบไรสายรวมกัน

ในความเปนจริง เครือขายอาจไมจําเปนตองพ่ึงพาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเสมอไป 

ตัวอยางเชน เครือขายโทรศัพทในยุคดั้งเดิม แตดวยปจจุบันคอมพิวเตอรไดถือเปนอุปกรณชิ้น

สําคัญชิ้นหนึ่งที่สามารถนํามาประยุกตใชงานไดอยางหลากหลาย ซึ่งมิไดถูกจํากัดเพื�อใชงาน

ทางวิทยาศาสตรอยางเชนในยุคกอน จึงทําใหปจจุบันนิยมนําคอมพิวเตอรมาเชื�อมโยงกันเปน

เครือขาย ดังนั้น “เครือขายคอมพิวเตอร” จึงหมายถึงการนําเครื�องคอมพิวเตอรมากกวาหนึ่ง

เครื�องขึน้ไปมาเชื�อมโยงเขาดวยกนั ซึง่การเชื�อมโยงจาํเปนตองผานชองทางการสื�อสาร และชอง

ทางการสื�อสารยังสามารถเปนไดทั้งแบบมีสายและแบบไรสาย เชน สายเคเบิล สายโทรศัพท 

สายไฟฟา คลื�นวิทยุ หรือคลื�นอินฟราเรด เปนตน รวมถึงอุปกรณคอนเน็กเตอร (Connectors) 

ที่ใชสําหรับการเชื�อมตอ และการดเครือขาย เปนตน

เครือขายโทรศัพทจัดเปนเครือขายเกาแกที่ไดมีการพัฒนามายาวนาน ผูประดิษฐคิดคน

คือ อเล็กซานเดอร แกรแฮม เบล เมื�อป ค.ศ. 1876 เริ่มแรกเครือขายโทรศัพทถูกนํามาใชงาน

ดวยวิธีงายๆ จากการแปลงเสียงพูดมาเปนสัญญาณแอนะล็อกสงผานไปยังสาย จากนั้นก็จะ

แปลงสัญญาณแอนะล็อกนี้กลับมาเปนรูปแบบของเสียงเมื�อถึงปลายทาง ปจจุบันเทคโนโลยี

เครือขายโทรศัพทไดมีการพัฒนาจนกระทั่งระบบมีความซับซอนยิ่งขึ้น รวมถึงประสิทธิภาพก็

สูงขึ้นดวย
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มีเทคโนโลยีโทรศัพทอยูหลายเทคโนโลยีดวยกันที่ยังคงใชงานอยูในปจจุบัน เทคโนโลยี

เกาแกที่เรียกวา POTS (Plain Old Telephone System) ที่ใชเซอรกิตแอนะล็อกเพียงชิ้นเดียว 

ซึ่งประกอบดวยสายคูบิดเกลียวท่ีเชื�อมโยงจากท่ีพักอาศัยหรือหน[วยงานธุรกิจตางๆ และเชื�อม

โยงไปยังโครงขายระบบโทรศัพทสาธารณะท่ีเรียกวา PSTN (Public Switched Telephony 

Network) แตในปจจุบันเทคโนโลยีเครือขายโทรศัพทไดมีการพัฒนาดวยการนําระบบดิจิตอล

มาใชงานมากขึ้น อีกท้ังยังสามารถเชื�อมโยงเขากับระบบเครือขายแบบไรสายผานสัญญาณ

คลื�นวิทยุ รวมถึงการบริการโทรศัพทที่เชื�อมตอบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่เรียกวา ระบบ VoIP 

(Voice Over Internet Protocol) ซึ่งเทคโนโลยี VoIP เปนระบบท่ีใชสัญญาณขอมูลเสียง

มาบรรจุลงในรูปแบบของแพ็กเก็ต (Packet) และสงไปยังอุปกรณที่เรียกวาเราเตอร (Router) 

การสื�อสารดวย VoIP นี้ สงผลใหสามารถลดตนทุนในดานของการสื�อสารระหวางประเทศได

จํานวนมาก จึงพบวามีหลายหน[วยงานในปจจุบันไดนําเทคโนโลยีนี้มาใชงานเพิ่มขึ้นเปนลําดับ

เทคโนโลยีเครือขายโทรศัพทแบบทั่วไป
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เทคโนโลยีเครือขายโทรศัพทในยุคปจจุบันสวนใหญเปนระบบดิจิตอลเกือบทั้งหมด 

ยกเวนลิงกปลายทางท่ีเชื่อมโยงจากสํานักงานโทรศัพทไปยังพื้นที่ชุมชนบานพักอาศัย ซึ่งสวน 

        ใหญยังคงใชระบบแอนะล็อก

ปกติแลวการใช โทรศัพทเพื�อการสื�อสารระหวางกันอยางระบบ PSTN น้ัน จัดเปนระบบ

เครือขายที่สรางขึ้นมาเพื�อการสื�อสารโทรศัพทโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงมีคาใชจายดานบริการคอน

ขางสูง โดยเฉพาะการสื�อสารระยะไกล เชน การโทรศัพทเพื�อเชื�อมโยงขามจังหวัดหรือขาม

ประเทศ เปนตน ซึง่แตเดมิเครอืขาย PSTN นัน้จะเปนระบบแอนะล็อก แตในสวนของเครอืขาย 

หลักๆ มักพัฒนาเปนระบบดิจิตอล แตในที่สุดเครือขายระหวางผู ใหบริการโทรศัพทกับผู ใชงาน

ตามบานสวนใหญก็ยังคงเปนแบบแอนะล็อกเชนเดิม

คร้ันเทคโนโลยี VoIP ไดพัฒนาข้ึนมาเพื�อเปนอีกทางเลือกหนึ่ง ผู ใชจึงสามารถสื�อสาร

ดวยระบบ VoIP ดวยการรับสงขอมูลชนิดเสียงผานเครือขายอินเทอรเน็ต เทคโนโลยีดังกลาว

ทําใหผู ใชงานสามารถใชโทรศัพทผานเครือขายอินเทอรเน็ตได โดยไมจําเปนตองผานเครือขาย

โทรศัพทที่มีคาบริการที่สูงกวา ดังนั้นหากนํา VoIP มาใชงานในองคกร ก็ยอมสงผลใหคาใชจาย

ในการสื�อสารขามประเทศลดลงไดเปนอยางมาก

อยางไรกต็าม ขอเสยีของ VoIP กม็เีชนกนั คอืความสามารถในการสงขอมูลแบบเรยีลไทม 

เนื�องจากแพ็กเก็ตขอมูลที่สงจากตนทางไปยังปลายทางนั้น จะตองผานเครือขายอินเทอรเน็ต

ที่มีจํานวนเครือขายอยูมากมายมหาศาล จึงทําใหการสื�อสารระหวางกันอาจลาชาหรือดีเลยได 

กลาวคือ ตามปกติที่ใชงานโทรศัพทพูดคุยกัน ฝงผูพูดไดพูดอะไรออกมา ฝงผูรับฟงก็จะไดรับ

ฟงทันทีทันใด แตหากเปนระบบ VoIP อาจจะไมเปนเชนน้ันในทุกโอกาส อันเนื�องมาจากปญหา

ที่ไดกลาวมาแลวนั่นเอง
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รูปแบบเทคโนโลยีระบบโทรศัพทบนเครือขายไอพี (VoIP)

การสื�อสารขอมูลจะดําเนินการไดอยางสมบูรณจําเปนตองพ่ึงพาสวนประกอบอื�นๆ ที่

เกี่ยวของหลายสวนดวยกัน จึงสามารถทําใหเกิดระบบการสื�อสารขึ้นมา และโดยพ้ืนฐานแลว 

ระบบการสื�อสารขอมูลจะประกอบไปดวยสวนสําคัญ 5 สวนดวยกัน ดังแสดงในรูปท่ี 1.4 

สวนประกอบของระบบการสื่อสารขอมูล
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จากรูปที่ 1.4 เปนภาพแสดงสวนประกอบทั้ง 5 ของระบบการสื�อสารขอมูล โดยแตละ

สวนในที่นี้ไดมีการกํากับหมายเลขไว ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดไดดังตอไปนี้

ขอมูล ขอมูลในที่นี้ก็คือขาวสารหรือสารสนเทศตางๆ ที่ตองการสงไปยังปลาย

ทาง ขาวสารเหลานี้อาจเปนขอความ ภาพ วิดีโอ หรือสื�อประสม (Multimedia) 

ขอมูลที่สงไปจะถูกเขารหัส และสงผานสายสงขอมูลไปยังปลายทาง ครั้นเมื�อ

ปลายทางไดรับขอมูลแลว ก็จะดําเนินการถอดรหัสขอมูลขาวสารนี้ใหกลับมาอยู

ในรูปแบบขอมูลเดิมเหมือนกับตนฉบับที่สงมา

ฝายสงขอมูล ฝายสงขอมูลคืออุปกรณที่นํามาใชสําหรับสงขาวสาร ตัวอยาง

อุปกรณสงขอมูล เชน คอมพิวเตอร โทรศัพท เปนตน

ฝายรบัขอมูล ฝายรบัขอมลูคอือปุกรณทีน่าํมาใชสาํหรบัรบัขาวสารทีส่งมาจากฝาย

สงขอมูล ตัวอยางอุปกรณรับขอมูล เชน คอมพิวเตอร โทรศัพท วิทยุ โทรทัศน 

เปนตน

สื4อกลางสงขอมูล การรับสงขอมูลจําเปนตองใชสื�อกลาง ซึ่งเปรียบเสมือนถนน

ลําเลียงขอมูลจากตนทางไปยังปลายทาง สื�อกลางสงขอมูลสามารถเปนไดทั้ง

แบบมีสายและไรสาย ตัวอยางสื�อกลางสงขอมูลแบบมีสาย เชน สายสัญญาณ

ตางๆ ซึ่งประกอบดวย สายโคแอกเชียล สายคูบิดเกลียว สายใยแกวนําแสง สวน

ตัวอยางสื�อกลางสงขอมูลแบบไรสาย เชน คลื�นวิทยุ คลื�นอินฟราเรด เปนตน

โปรโตคอล (Protocol) การสื�อสารระหวางตนทางไปยังปลายทางจะสมบูรณก็

ตอเมื�อ ทั้งสองฝายตางสื�อสารกันไดอยางเขาใจ ดังนั้นโปรโตคอลจึงมีบทบาท

หนาที่สําคัญเพื�อการน้ี โดยโปรโตคอลจะเปรียบเสมือนภาษาที่ใชเปนภาษากลาง

เพื�อใหฝายสงขอมูลและฝายรับขอมูลสามารถสื�อสารกันไดอยางเขาใจ เพื�อนํา

ไปสูการปฏิบัติตามขอตกลงไดอยางถูกตอง และสงผลใหการสื�อสารท้ังสองฝาย

เกิดผลสัมฤทธิ์ในที่สุด

การนําแนวคิดเครือขายคอมพิวเตอรมาประยุกต ใชงาน กอใหเกิดประโยชนตางๆ 

มากมายหลายประการดวยกันคือ
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เครือขายคอมพิวเตอรทําใหสามารถใชทรัพยากรรวมกันได เปาหมายหลัก

ของเครือขายคอมพิวเตอรประการหนึ่งก็คือ ความสามารถในการใชทรัพยากร

รวมกัน ซึ่งคําวาทรัพยากรในท่ีนี้อาจหมายถึง เครื�องคอมพิวเตอร เครื�องพิมพ 

และโปรแกรม เปนตน ตัวอยางเชน เมื�อมีการนํากลุมคอมพิวเตอรมาเชื�อมโยง

เปนเครือขาย คอมพิวเตอรตางๆ บนเครือขายจะสามารถเขาถึงขอมูลที่บรรจุ

อยูในคอมพิวเตอรอีกเครื�องหนึ่ง รวมถึงสามารถใชงานเครื�องพิมพได ทั้งๆ ที่

เครื�องพิมพดังกลาวไมไดตอพวงเขากับเครื�องของตน แตใชบริการงานพิมพได

ดวยการสื�อสารผานเครือขายคอมพิวเตอรนั่นเอง

เครื่องเซิรฟเวอรบริการขอมูลและงานพิมพแกเคร่ืองลูกขายที่รองขอ 

ซึ่งถือเปนการแชรทรัพยากรรวมกันบนเครือขาย

เครือขายคอมพิวเตอรชวยลดตนทุนดานงบประมาณรายจายลง เมื�อเครือขาย 

คอมพิวเตอรสามารถใชทรัพยากรรวมกันได ยอมสงผลตอการลดคาใชจายดาน

งบประมาณลง ตัวอยางเชน กรณีมีคอมพิวเตอรแบบใชงานคนเดียว (Stand 

Alone) หลายๆ เครื�อง และเมื�อผู ใชงานแตละเครื�องมีความตองการใชงาน

เครื�องพิมพพรอมกัน ทําใหเครื�องพิมพไมเพียงพอตอการใชงาน จึงตองจัดซื้อ

เครื�องพิมพใหมเพิ่มเติม แตดวยเทคโนโลยีเครือขายที่สามารถใชทรัพยากร

รวมกันได เครื�องพิมพเพียงเครื�องเดียวก็สามารถบริการงานพิมพใหแกเครื�อง

คอมพิวเตอรตางๆ ภายในเครือขายได สงผลตอการประหยัดตนทุนอุปกรณ ใน

ขณะที่โปรแกรมประยุกตบางโปรแกรมที่สามารถติดตั้งลงในเครื�องเซิรฟเวอร
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เพียงเครื�องเดียวและแชรการใชงานไปยังเครื�องลูกขาย ก็จะทําใหลดตนทุนดาน

ซอฟตแวรลงไดมาก แทนที่จะตองซื้อลิขสิทธิ์ซอฟตแวรเทากับจํานวนเครื�องที่

ใชงานอยู เปนตน

เครือขายคอมพิวเตอรกอใหเกิดความสะดวกในดานการสื4อสาร การใช

คอมพิวเตอรเพื�อการสื�อสารสงผลใหการติดตอเพื�อดําเนินธุรกรรมใดๆ บรรลุ

ผลไดอยางสะดวกและรวดเร็ว หลายองคกรหันมานิยมใชเอกสารอิเล็กทรอนิกส

แทนกระดาษ ซึ่งเอกสารอิเล็กทรอนิกสเหลานี้สามารถจัดพิมพดวยโปรแกรมชุด

ออฟฟศ เชน ไมโครซอฟตเวิรด หรือภาพถายที่ไดจากการสแกน หรือภาพถาย

จากกลองดิจิตอล ซึ่งไฟลอิเล็กทรอนิกสเหลานี้ สามารถสงผานเครือขายไปยัง

ผูรับปลายทางไดอยางรวดเร็ว 

เครือขายคอมพิวเตอรสรางความปลอดภัยใหแกระบบ เนื�องจากซอฟตแวร

ที่ทํางานบนเครือขาย เชน ระบบปฏิบัติการเครือขาย (Networks Operating 

System : NOS) จัดเปนซอฟตแวรระบบที่สามารถจัดการสิทธิการใชงานของผู ใช 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีระบบปองกันความปลอดภัย เพื�อปองกันผูที่ไมมี

สิทธิการใชงานเขาถึงระบบเครือขายได 

หน[วยงานกําหนดมาตรฐาน เปนหน[วยงานท่ีกอตั้งขึ้นจากแนวคิดที่ตองการใหผูบริโภค

สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑเครือขายที่มาจากบริษัทผูผลิตตางๆ มาใชงานรวมกันได โดยปกติ

แลวผลิตภัณฑหรืออุปกรณเครือขายท่ัวไปสามารถผลิตขึ้นโดยบริษัทผูผลิตมากมาย และหากผู

ผลิตไดพัฒนาผลิตภัณฑเปนไปตามขอกําหนดเกณฑมาตรฐานแลว เมื�อผูบริโภคซื้อผลิตภัณฑ

ตางยี่หอ ก็สามารถนํามาใชงานรวมกันได เนื�องจากอุปกรณเหลานั้นไดผลิตขึ้นตามมาตรฐาน

สากลนั่นเอง อยางไรก็ตาม หน[วยงานกําหนดมาตรฐานความจริงมีอยูมากมาย แตสําหรับในที่

นี้ขอกลาวถึงหน[วยงานสําคัญๆ ซึ่งประกอบดวยหน[วยงาน ISO, ANSI และ IEEE 

องคกรกาํหนดมาตรฐานระหวางประเทศ (International Standards Organization 

: ISO) ISO เปนมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ประกอบไปดวยมาตรฐานครอบคลุมอยูหลายสวนดวย

กัน แตสําหรับมาตรฐานดานเครือขายแลว หน[วยงาน ISO ไดมีการสรางขอกําหนดมาตรฐาน

ระบบเปดขึ้นมาที่เรียกวา OSI (Open Systems Interconnection) หรือเรียกวาแบบจําลอง 

OSI ที่ใชเปนมาตรฐานระบบเปดสําหรับการสื�อสารบนเครือขาย 
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สถาบันมาตรฐานแหงชาติสหรัฐอเมริกา (American National Standards Insti-

tute : ANSI) หน[วยงาน ANSI (อานวา แอน–ซี) ประกอบไปดวยกลุมสมาชิกที่มาจากหลาย

กลุมดวยกัน ทั้งภาคอุตสาหกรรม หน[วยงานรัฐบาล สถาบันการศึกษา หน[วยงานวิจัย และกลุม

ผูบริโภคท่ัวไป หน[วยงาน ANSI เปนหน[วยงานท่ีกอตั้งขึ้นโดยไมมุงแสวงผลกําไร ตัวอยาง

มาตรฐานของ ANSI ที่กําหนดขึ้นมา เชน มาตรฐาน ANSI–COBOL, ANSI-C และขอกําหนด

มาตรฐานการสื�อสารเครือขายแบบ FDDI บนเครือขายทองถิ่น เปนตน

สถาบันอิเล็กทรอนิกสและวิศวกรรมไฟฟา (Institute of Electrical and Electro 

nics Engineers : IEEE) หน[วยงาน IEEE (อานวา ไอ–ทริปเปล–อี) เปนอีกหน[วยงานหนึ่ง

ที่ไดสรางขอกําหนดมาตรฐานบนระบบเครือขายหลายมาตรฐานดวยกัน IEEE เปนหน[วยงาน

ขนาดใหญที่ประกอบดวยกลุมผูเช่ียวชาญมากมาย โดยเฉพาะผูเชี่ยวชาญดานงานวิศวกรรม 

หนาที่หลักของหน[วยงานนี้คือการกําหนดทฤษฎี การสรางขอกําหนดของตัวผลิตภัณฑเพื�อนํามา

ใชกับซอฟตแวรและอุปกรณมาตรฐานบนช้ันสื�อสารทางกายภาพและชั้นสื�อสารเชื�อมตอขอมูล 

โดยตอไปนี้เปนโครงการยอยตางๆ ของมาตรฐานเครือขาย IEEE หมายเลข 802

 IEEE 802.1 (Higher Layer LAN Protocols) มาตรฐานดานโปรโตคอลบน

เครือขายทองถิ่น

 IEEE 802.2 (Logical Link Control) มาตรฐานฟงกชั่นและโปรโตคอล LLC 

บนเครือขายทองถิ่น

 IEEE 802.3 (CSMA/CD หรือ Ethernet) มาตรฐานเครือขายอีเทอรเน็ต

 IEEE 802.3u (Fast Ethernet) มาตรฐานเครือขายอีเทอรเน็ตความเร็วสูง

 IEEE 802.3ae (Gigabit Ethernet) มาตรฐานเครือขายกิกะบิตอีเทอรเน็ต

 IEEE 802.4 (Token Bus) มาตรฐานเครือขายโทเค็นบัส

 IEEE 802.5 (Token Ring) มาตรฐานเครือขายโทเค็นริง

 IEEE 802.6 (Metropolitan Area Network: MAN) มาตรฐานเครือขาย

ระดับเมือง

 IEEE 802.7 (Broadband LAN) มาตรฐานบรอดแบนดบนเครือขายทองถิ่น

 IEEE 802.8 (Fiber Optic) มาตรฐานเครือขายใยแกวนําแสง
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 IEEE 802.9 (Integrated Services) มาตรฐานการรวมบริการขอมูลและเสียง

รวมกัน

 IEEE 802.10 (LAN/MAN Security) มาตรฐานระบบความปลอดภัยบนเครือขาย 

ทองถิ่น และเครือขายระดับเมือง

 IEEE 802.11 (Wireless LAN) มาตรฐานเครือขายไรสาย

 IEEE 802.11a ความเร็ว 54 เมกะบิตตอวินาที ที่คลื�นความถี่ 5 กิกะเฮิรตซ 

สําหรับในประเทศไทย ถูกระงับใช เนื�องจากไดจัดสรรคลื�นความถี่นี้เพื�อใชงาน

มากอนหนานั้นแลว

 IEEE 802.11b (Wi–Fi) เครือขายแลนไรสายที่ไดรับความนิยมสูง มีความเร็ว

ในการสงขอมูลที่ 11 เมกะบิตตอวินาที โดยใชคลื�นความถี่ชวง 2.4 กิกะเฮิรตซ

 IEEE 802.11g เครือขายแลนไรสายท่ีพัฒนาจาก IEEE 802.11b มีความเร็วที่ 

54 เมกะบิตตอวินาที บนคลื�นความถ่ี 2.4 กิกะเฮิรตซ

กระบวนการสื�อสารขอมูลบนเครือขายจําเปนตองมีมาตรฐานการสื�อสาร ซึ่งมาตรฐาน 

ดังกลาวจะครอบคลุมเรื�องการรับสงขอมูล การเขารหัส การตรวจจับขอผิดพลาด ดังนั้นหน[วย

งานกําหนดมาตรฐาน หรือที่เรียกสั้นๆ วา ISO ซ่ึงเปนหน[วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญตอการ

กําหนดมาตรฐานสากล โดย ISO ไดมีการกําหนดระบบเปดที่เรียกวาแบบจําลอง OSI (Open 

Systems Interconnection) เพื�อใชสําหรับเปนแบบจําลองเพื�อการอางอิงบนเครือขายตาม

มาตรฐานสากล

จุดประสงคของแบบจําลอง OSI ก็เพื�ออนุญาตใหระบบที่มีความแตกตางกันสามารถ

สื�อสารกันได ซึ่งเปนท่ีเขาใจวาพีซีคอมพิวเตอรกับเมนเฟรมคอมพิวเตอรนั้นใชสถาปตยกรรม

ที่แตกตางกัน โดยตางก็ใชระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกตที่แตกตางกัน ทําใหทั้งสอง

ระบบไมสามารถสื�อสารกนัได เนื�องจากเปนคนละระบบหรอืมแีพลตฟอรม (Platform) ท่ีแตกตาง 

กัน แตอยางไรก็ตาม นั่นไมใชปญหาดานการสื�อสารขอมูลที่จะทําใหคอมพิวเตอรตางระบบจะ

ไมสามารถสื�อสารกันได กลาวคือ แบบจําลอง OSI นี้จะอนุญาตใหระบบคอมพิวเตอรที่มีความ

แตกตางกันในสถาปตยกรรมสามารถสื�อสารรวมกันได โดยปราศจากขอจํากัดใดๆ และที่สําคัญ 

แบบจําลอง OSI จัดเปนแบบจําลองท่ีออกแบบมาเพื�อสรางความเขาใจในสถาปตยกรรมเครือ

ขายและนํามาประยุกตใช ในระบบการสื�อสารระดับสากลภายใตมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
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แบบจําลอง OSI มีการแบงการทํางานออกเปนลําดับชั้น ที่เรียกวาชั้นสื�อสาร (Layer) 

แตละชั้นสื�อสารจะมีภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบแตกตางกัน การสื�อสารจะตองเรียงกันตาม

ลําดับชั้นสื�อสาร โดยช้ันสื�อสารที่อยูในลําดับตํ่ากวาจะใหบริการแกชั้นสื�อสารที่อยูลําดับสูงกวา 

ไมสามารถสื�อสารขามลําดับชั้นได

แบบจําลอง OSI ประกอบไปดวยชั้นสื�อสาร 7 ชั้นดวยกัน ซึ่งแสดงไวดังรูปท่ี 1.6 โดย

แนวคิดของการแบงเปนชั้นสื�อสารมีเหตุผลสําคัญ ดังนี้

การแบงออกเปนชั้นสื�อสาร ก็เพื�อลดความซับซอน ทําใหงายตอการทําความ

เขาใจ

เพื�อใหแตละชั้นสื�อสารจําแนกบทบาทหนาที่ที่ชัดเจนและแตกตางกัน 

เพื�อใหแตละชั้นสื�อสารปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับการมอบหมายเทานั้น

เพื�อใหการทํางานในแตละชั้นสื�อสารสอดคลองกับมาตรฐานสากล

เพื�อปองกนักรณีทีม่กีารเปล่ียนแปลงขอมลูบนชัน้สื�อสารหน่ึงๆ ไมใหเกดิผลกระทบ 

ตอชั้นสื�อสารในลําดับอื�นๆ

จํานวนชั้นสื�อสารตองมีจํานวนเหมาะสมเพียงพอตอการจําแนกหนาที่ มิใชมีชั้น

สื�อสารมากเกินความจําเปนหรือนอยเกินไป

แบบจําลอง OSI ที่ประกอบไปดวยชั้นสื่อสาร 7 ชั้น
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สําหรับช้ันสื�อสารท้ัง 7 ในแบบจําลอง OSI นี้ แตละชั้นสื�อสารจะมีหนาที่ที่ตองรับผิด

ชอบ ดังรายละเอียดตอไปนี้

ชั้นสื4อสารทางกายภาพ (Physical Layer) ช้ันสื�อสารทางกายภาพจะมีหนาที่

เกี่ยวของกับคุณลักษณะทางกายภาพดานการสื�อสารระหวางอุปกรณ ดวยการ

กําหนดวิธีควบคุมการรับสงขอมูลระหวางเครื�องคอมพิวเตอรในระดับบิต จะตอง

ใชแรงดันไฟฟาเทาใด ใชสายเคเบิลชนิดใดในการรับสงสัญญาณ การสงขอมูล

เปนแบบทิศทางเดียวหรือสองทิศทาง จะตองเร่ิมตนติดตอหรือสิ้นสุดการติดตอ

อยางไร รวมถึงลักษณะการเชื�อมตออุปกรณภายในเครือขาย เปนตน

ชั้นสื4อสารเชื4อมตอขอมูล (Data Link Layer) เปนชั้นสื�อสารที่รวบรวมขอมูล

จากชั้นสื�อสารทางกายภาพ ดวยการกําหนดรูปแบบของขอมูลที่สงผานภายใน

เครือขายใหอยูในรูปแบบของ เฟรม (Frame) ทั้งน้ีจะรวมถึงวิธีหรือกลไกในการ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวย กลาวคือ การสงขอมูลในเครือขาย ขอมูล

ที่ถูกสงไปมีโอกาสที่จะสูญหายหรือมีความเสียหายบางสวนได ดังนั้นชั้นสื�อสาร

เชื�อมตอขอมูลนี้จะดําเนินการตรวจสอบความผิดปกติเหลานี้ได โดยหากพบความ

ผิดปกติขึ้น ก็จะแจงขอมูลกลับไปยังผูสงใหรับทราบเพื�อสงขอมูลชุดเดิมซ้ํากลับ

มาใหม แตอยางไรก็ตาม การสงขอมูลซํ้ากลับมาใหม ในบางครั้งอาจทําใหเกิด

ขอมูลชุดเดียวซ้ํากันถึง 2 เฟรมก็เปนได เนื�องจากชุดขอมูลท่ีสงไปคร้ังแรกความ

จริงแลวอาจไมไดสูญหายไปไหน แตอาจเกิดปญหาระหวางการเดินทางสงผลให

ตองใชเวลาเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางมากกวาปกติทั่วไป ดังน้ันกรณีที่คน

พบขอมูลชุดเดียวกันซํ้ากันถึง 2 เฟรม ก็จะตองมีกลไกในการกําจัดเฟรมขอมูล

ที่ซํ้าซอนเหลานี้ออกไป

ชั้นสื4อสารควบคุมเครือขาย (Network Layer) ช้ันสื�อสารควบคุมเครือขาย 

จะทําหนาที่จัดการกับรูปแบบขอมูลที่เรียกวา แพ็กเก็ต (Packet) ที่จัดสงไปยัง

จุดหมายปลายทางที่ประกอบไปดวยเครือขายยอยตางๆ จํานวนมากมาย โดยมี

วัตถุประสงคคือจะตองมีการวางเสนทางเดินของขอมูลจากตนทางไปยังปลาย

ทางอยางไร เพื�อให โหนดที่ทําหนาที่สงขอมูล สามารถสงขอมูลไปยังโหนดปลาย

ทางได ในที่สุด 
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ชั้นสื4อสารเพื4อนําสงขอมูล (Transport Layer) เปนชั้นสื�อสารที่ทําหนาที่ตรวจ

สอบวาขอมูลทั้งหมดที่มีการรับสงกันระหวางโหนดตนทางจนกระท่ังถึงโหนด

ปลายทาง ดวยการรับประกันวาขอมูลจะถูกสงไปถึงมือผูรับอยางแน[นอน และ

อาจจําเปนตองมีการสงขอมูลใหมในกรณีที่เกิดขอผิดพลาดขึ้น 

ชั้นสื4อสารควบคุมหนาตางสื4อสาร (Session Layer) ชั้นสื�อสารนี้จะดูแลและ

จัดการการเชื�อมตอกับอุปกรณปลายทาง โดยเริ่มตั้งแตการสรางคอนเน็กชั่นเพื�อ

การติดตอสื�อสาร ไปจนกระท่ังยุติการสื�อสารดวยการยกเลิกคอนเน็กชั่นระหวาง

อุปกรณที่เชื�อมโยงระหวางกัน อยางไรก็ตาม หากการสื�อสารในชั้นนี้เกิดความลม

เหลวขึ้นมา ยอมทําใหขอมูลเสียหาย ดังนั้นจึงจําเปนตองเริ่มตนทํางานรอบใหม

บนหนาตางสื�อสารนั้น ตัวอยางเชน มีการเปดหนาตางสื�อสารเพื�อการถายโอน

ขอมูลระหวางตนทางไปยังปลายทาง หากเกิดการสงขอมูลลมเหลวกลางคัน ก็

อาจจําเปนตองยกเลิกหนาตางสื�อสารนั้น และเปดหนาตางสื�อสารใหมเพื�อดําเนิน

การถายโอนขอมูลกันรอบใหม เปนตน 

ชั้นสื4อสารนําเสนอขอมูล (Presentation Layer) ช้ันสื�อสารนําเสนอขอมูลจะ

ดําเนินการแปลงรูปแบบขอมูลที่ไดรับมาจากชั้นสื�อสารการประยุกต ซึ่งเกี่ยวของ

กับรหัสแทนขอมูลที่อาจมาจากระบบคอมพิวเตอรที่มีแพลตฟอรมที่แตกตางกัน 

เชน เมนเฟรมคอมพิวเตอรใชรหัสแทนขอมูลแบบ EBCDIC ในขณะที่เครื�อง

พีซีคอมพิวเตอรใชรหัสแทนขอมูลแบบ ASCII ดังนั้นชั้นสื�อสารนี้จะดําเนินการ

จัดการเพื�อใหทั้งสองฝงสามารถเขาใจความหมายและรับทราบขอมูลท่ีตรงกัน 

ถึงแมวาคอมพิวเตอรที่สื�อสารกันจะใชรหัสแทนขอมูลที่แตกตางกันก็ตาม

ชั้นสื4อสารการประยุกต (Application Layer) เปนชั้นสื�อสารที่เก่ียวของกับการ

ทํางานของโปรแกรมประยุกตตางๆ ที่ใชสําหรับการติดตอสื�อสาร ผู ใชงานสามารถ

ใช โปรแกรมประยุกตตางๆ เพื�อเขาถึงเครือขาย โดยจะมีอินเตอรเฟซเพื�อใหการ

โตตอบกันระหวางผู ใชกับคอมพิวเตอรมีความสะดวกยิ่งขึ้น เชน โปรแกรมสง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส โปรแกรมเทลเน็ต หรือการถายโอนไฟลระหวางกันดวย

โปรโตคอล FTP เปนตน
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ภายหลังที่ไดทราบถึงภาระหนาท่ีของชั้นสื�อสารท้ัง 7 บนแบบจําลอง OSI แลว ก็จะพบ

วาชั้นสื�อสารในแตละชั้นบนแบบจําลอง OSI นั้นจะมีบทบาทหนาที่คอนขางชัดเจน ซึ่งไมไดแตก

ตางจากเหตุการณการดําเนินธุรกิจของมนุษยเลย โดยพิจารณาจากตารางที่ 1.1 ซึ่งเปนตาราง

เปรยีบเทยีบระหวางแบบจําลอง OSI กบัตัวอยางการดาํเนนิงานทางธรุกจิ ทีส่ามารถทาํใหเขาใจ

ถึงบทบาทหนาที่ของแตละชั้นสื�อสารไดมากยิ่งขึ้น

 การเปรียบเทียบแบบจําลอง OSI กับตัวอยางการดําเนินงานทางธุรกิจ

 

เครือขายคอมพิวเตอรสามารถแบงประเภทตามลักษณะทางภูมิศาสตรได 3 ประเภท

ดวยกัน คือ
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เครือขายทองถ่ิน (Local Area Network : LAN)

เครือขายระดับประเทศ (Wide Area Network : WAN)

เครือขายระดับเมือง (Metropolitan Area Network : MAN)

เครือขายทองถ่ิน หรือท่ีนิยมเรียกสั้นๆ วาเครือขายแลน เปนเครือขายขนาดเล็กที่สุดใน

บรรดาท้ัง 3 ประเภท เนื�องจากครอบคลมุพืน้ทีบ่นระยะทางท่ีจาํกดั เชน ภายในอาคาร สํานกังาน 

หองทํางานที่อยูภายในบริเวณเดียวกัน เปนตน เครือขายทองถิ่นจัดเปนเครือขายที่มีการนําไป

ติดต้ังเพื�อใชงานมากท่ีสุดในกลุม ไมวาจะเปนตามที่อยูอาศัยหรือหน[วยงานทั่วไป ตัวอยางเชน 

การติดต้ังเครือขายทองถิ่นตามบริษัทตางๆ ตามสถาบันการศึกษา หรือโรงพยาบาล เปนตน 

อยางไรก็ตาม เครือขายทองถิ่นก็มีขอจํากัดบนพื้นที่ไมกี่กิโลเมตร ดังนั้นหากตองการเพิ่มขยาย

ระยะทาง ก็สามารถเพ่ิมไดดวยการใชอุปกรณทวนสัญญาณ เพื�อใหสามารถเชื�อมโยงเครือขาย

บนระยะทางที่ไกลออกไปไดกวาเดมิ แตกม็ขีอจาํกดับนระยะทางยาวสงูสดุ ซึง่โดยสวนใหญแลว

มักมีการเชื�อมโยงบนระยะทางโดยรวมแลวไมเกินกวา 10 กิโลเมตร 

ตัวอยางเครือขายทองถ่ินที่เชื่อมโยงระหวางชั้นภายในอาคารเดียวกัน
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เครือขายระดับเมืองหรือเครือขายแมน เปนเครือขายที่เชื�อมโยงกันระหวางเมือง ซึ่ง

ครอบคลุมระยะทางท่ีไกลกวาเครือขายทองถ่ิน แตอยางไรก็ตาม เครือขายประเภทน้ี ใน

ประเทศไทยยังไมคอยนิยมเทาไรนัก ในขณะท่ีตางประเทศมักใชเครือขายระดับเมืองในการ 

เชื�อมตอสาํนักงานสาขาตางๆ ท่ีอยูในเมอืงหรอืจงัหวดัเดยีวกนั รวมถงึเครือขายเคเบลิทวีทีองถิน่ 

เปนตน

ตัวอยางเครือขายระดับเมืองท่ีเชื่อมโยงระหวางสาขาภายในจังหวัด

เครือขายระดับประเทศหรือเครือขายแวน เปนเครือขายที่เชื�อมโยงกันระหวางประเทศ

หรือระหวางทวีป ซึ่งครอบคลุมระยะทางไกลท่ีสุด โดยปราศจากขอจํากัดในเรื�องของระยะทาง 

ดังนั้นเครือขายระดับประเทศจึงจําเปนตองพึ่งพาเทคโนโลยีโทรคมนาคมท่ีหลากหลายดวยกัน 

เชน สายโทรศัพท สายเคเบิลใตนํ้า รวมถึงการสื�อสารผานดาวเทียม สําหรับเครือขายระดับ

ประเทศนี้ สามารถรองรับความเร็วที่แตกตางกันไดตั้งแต 56 กิโลบิตตอวินาทีหรือนอยกวา จน

สามารถขยายขีดสูงสุดดานความเร็วถึง 10 กิกะบิตตอวินาที
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ตัวอยางเครือขายระดับประเทศท่ีเชื่อมโยงระหวางประเทศหรือทวีป
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เครือขาย หมายถึง การนําอุปกรณตั้งแตหนึ่งชิ้นขึ้นไปมาเชื�อมโยงระหวางกัน ทําให

สามารถสื�อสารเพื�อการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน และดวยปจจุบัน คอมพิวเตอรถือเปน

อุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสที่สามารถนํามาประยุกตใชงานไดอยางหลากหลาย จึงทําใหมีการนํา

คอมพิวเตอรมาเชื�อมโยงกันเปนเครือขายท่ีเรียกวา เครือขายคอมพิวเตอร (Computer 

Networks) 

เครือขายโทรศพัท จดัเปนเครอืขายเกาแกที่ไดมกีารพฒันามายาวนาน ผูประดษิฐคดิคน

คือ อเล็กซานเดอร แกรแฮม เบล 

การบริการโทรศัพทที่เชื�อมตอบนเครือขายอินเทอรเน็ตเรียกวาระบบ VoIP 

VoIP เปนระบบที่ใชสัญญาณขอมูลเสียงมาบรรจุลงในรูปแบบของแพ็กเก็ต และสงไป

ยังเราเตอร ดวยการนําเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมาประยุกตใชเพื�อการสื�อสาร ซึ่งชวยลดตนทุน

ดานการสื�อสารระหวางประเทศไดมาก

ขอเสยีประการหนึง่ของเทคโนโลยีการสื�อสารดวย VoIP กค็อืในเรื�องของการสื�อสารแบบ

เรียลไทม เนื�องจากขอมูลจะตองรับสงผานเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีจํานวนเครือขายมากมาย 

จึงสามารถทําใหเกิดการดีเลยได

การสื4อสารขอมูล จะดําเนินการไดอยางสมบูรณ จําเปนตองประกอบดวย

1. ขอมูล

2. ฝายสงขอมูล

3. ฝายรับขอมูล

4. สื�อกลางสงขอมูล

5. โปรโตคอล

ขอดีของเครือขายคอมพิวเตอรคือ

1. เครือขายคอมพิวเตอรทําใหสามารถใชทรัพยากรรวมกันได

2. เครือขายคอมพิวเตอรชวยลดตนทุนดานงบประมาณรายจายลง
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3. เครือขายคอมพิวเตอรกอใหเกิดความสะดวกในดานการสื�อสาร

4. เครือขายคอมพิวเตอรสรางความปลอดภัยใหแกระบบ

หน)วยงานกําหนดมาตรฐาน เปนหน[วยงานที่กอตั้งขึ้นมาจากแนวคิดที่ตองการใหผู

บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑเครือขายตางยี่หอที่มาจากบริษัทผูผลิตตางๆ มาใชงานรวม

กันได 

หน)วยงาน ISO ไดสรางขอกําหนดมาตรฐานระบบเปดขึ้นมาที่เรียกวาแบบจําลอง OSI 

ที่ใชเปนมาตรฐานสําหรับการสื�อสารบนเครือขาย 

หน)วยงาน IEEE เปนหน[วยงานหนึ่งที่สรางขอกําหนดมาตรฐานบนระบบเครือขาย

หลายมาตรฐานดวยกัน โดย IEEE เปนหน[วยงานท่ีมีขนาดใหญ ประกอบไปดวยผูเช่ียวชาญ

ดานงานวิศวกรรม 

มาตรฐานเครือขาย IEEE หมายเลข 802.3 เปนมาตรฐานเครือขายอีเทอรเน็ต

มาตรฐานเครือขาย IEEE หมายเลข 802.11 เปนมาตรฐานเครือขายไรสาย

จุดประสงคของแบบจําลอง OSI คือตองการใหระบบคอมพิวเตอรทั่วโลกท่ีแตกตาง

กันตามแตละสถาปตยกรรมสามารถสื�อสารรวมกันได 

แบบจําลอง OSI มีการแบงการทํางานออกเปนลําดับชั้นที่เรียกวาชั้นสื�อสาร แตละชั้น

สื�อสารจะมีหนาที่ที่ตองรับผิดชอบแตกตางกัน และจะตองสื�อสารเรียงกันตามลําดับชั้นสื�อสาร 

ไมสามารถสื�อสารขามลําดับได 

แบบจําลอง OSI ประกอบไปดวยชั้นสื�อสาร 7 ชั้นดวยกันคือ

1. ช้ันสื�อสารทางกายภาพ 

2. ช้ันสื�อสารเชื�อมตอขอมูล 

3. ช้ันสื�อสารควบคุมเครือขาย 

4. ช้ันสื�อสารเพื�อนําสงขอมูล 

5. ชั้นสื�อสารควบคุมหนาตางสื�อสาร 

6. ช้ันสื�อสารนําเสนอขอมูล 

7. ช้ันสื�อสารการประยุกต 






