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บทที่ 1 
พืน้ฐานเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 

  

 เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือระบบท่ีมีคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเคร่ืองเช่ือมตอ่กนั
โดยใช้ส่ือกลาง และสามารถส่ือสารข้อมลูกนัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากนีย้งัสามารถใช้ทรัพยากรท่ีมี
อยูใ่นระบบเครือขา่ยร่วมกนัได้เชน่ เคร่ืองพิมพ์ ซีดีรอม ฮาร์ดดสิก์ สแกนเนอร์ เป็นต้น 

 
รูปท่ี 1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบง่ายๆ 

 การใช้แผ่นดิสก์บนัทึกข้อมูลเพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลแล้วส่งให้ผู้ ใช้คนอ่ืนโดยใช้คนเป็นส่ือในการรับส่ง
ข้อมลู ถือได้ว่าเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แตเ่ป็นเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพต ่ามาก เพราะการส่งแผ่นดิสก์
ช้ามากเม่ือเทียบกบัความเร็วของคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในลกัษณะนีเ้รียกว่า “Sneakernet” เป็น
การแลกเปล่ียนข้อมลูของผู้ใช้ในสมยัท่ียงัไมมี่เทคโนโลยีเครือข่ายใช้ และบางครัง้ก็ยงัมีการใช้คอมพิวเตอร์
ในลกัษณะอยา่งนีอ้ยูใ่นปัจจบุนั ส าหรับองค์กรท่ียงัไมไ่ด้ตดิตัง้ระบบเครือขา่ย 

 

 
รูปท่ี 2 Sneakernet 
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ท าไมต้องสร้างเครือข่าย 

 เพ่ือตดิตอ่ส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมลู หรือเพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
รูปท่ี 3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ประโยชน์ของเครือข่าย 

1. สามารถแลกเปล่ียนข้อมลูอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Share) เช่น เคร่ืองพิมพ์ ฮาร์ดดิสก์ ซีดีไรท์เตอร์สแกนเนอร์ไว้ใน

เครือขา่ย เป็นต้น 
3. ประหยดัเน่ืองจากสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกนั 
4. สามารถใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมลล์ ในการตดิตอ่ผู้ ท่ีอยูห่า่งไกลได้ อยา่งรวดเร็ว 
5. สามารถสนทนาผา่นเครือขา่ย หรือการแชท (Chat) 
6. สามารถประชมุระยะไกล (Video Conference) 
7. สามารถใช้ไฟล์ตา่งๆ ร่วมกนั เชน่ รูปภาพ วีดีโอ เพลง เป็นต้น 
8. สามารถใช้โปรแกรมตา่งๆ ร่วมกนั เชน่ ไมโครซอฟท์ออฟฟิต โปรแกรมฐานข้อมลู เป็นต้น 
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องค์ประกอบพืน้ฐานของเครือข่าย          

 
รูปท่ี 4 องค์ประกอบพืน้ฐานของเครือขา่ย 

1. คอมพิวเตอร์อยา่งน้อย 2 เคร่ือง 
2. เน็ตเวิร์คการ์ด หรือ NIC (Network Interface card) เป็นการ์ดท่ีเป็นจุดเช่ือมต่อระหว่าง

คอมพิวเตอร์กบัเครือขา่ย 
3. ส่ือกลางและอุปกรณ์ส าหรับรับส่งข้อมูล เช่น สายสัญญาณ ได้แก่ สายโคแอคเชียล สายคู่บิด

เกลียว สายใยแก้วน าแสง เป็นต้น สว่นอปุกรณ์เครือขา่ยเชน่ ฮบั สวิทช์ เราท์เตอร์  
4. โปรโตคอล (Protocol) เป็นภาษาท่ีคอมพิวเตอร์ใช้ส่ือสารกนัผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ท่ีสามารถ

ส่ือสารกนัได้นัน้จ าเป็นต้องเป็นโปรโตคอลเดียวกนั เชน่  TCP/IP, IPX/SPX  
5. ระบบปฏิบตัิการเครือข่าย หรือ NOS (Network Operating System) เป็นตวัท่ีคอยจดัการเก่ียวกบั

การใช้งานเครือข่ายของผู้ ใช้แต่ละคน และควบคมุการใช้ทรัพยากรต่างๆ  ของเครือข่าย ระบบ
ปฏตัิการเครือข่ายท่ีนิยม เช่น Windows Server 2003, Novell Netware, Sun Solaris และ Red 
Hat Linux 

 
รูปท่ี 5 อปุกรณ์พืน้ฐานของเครือข่าย 

ท่ีมา : www.aksorn.com , www.chome.info, http://student.nu.ac.th, 
http://round2store.com, ww.techfuels.com 
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การจ าแนกประเภทของเครือข่าย มี 3 วิธีคือ 

1. ใช้ขนาดทางกายภาพของเครือข่ายเป็นเกณฑ์ แบง่ออกเป็น 3  ประเภทดงันี ้
1.1. LAN (Local Area Network) : หรือเครือขา่ยท้องถ่ิน 
1.2. MAN (Metropolitan Area Network) : ระบบเครือขา่ยระดบัเมือง 
1.3. WAN (Wide Area Network) : หรือเครือขา่ยบริเวณกว้าง 

2. ใช้ลักษณะหน้าที่การท างานของคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเป็นเกณฑ์   แบ่งออกเป็น 2  
ประเภทดงันี ้

2.1. Peer to Peer Network  : หรือเครือขา่ยแบบเทียบเทา่ 
2.2. Client Server Network : หรือเครือขา่ยแบบผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ 

3. ใช้ระดับความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเกณฑ์ แบง่ออกเป็น 3  ประเภทดงันี ้
3.1. Intranet : หรือเครือขา่ยสว่นบคุคล 
3.2. Internet : หรือเครือขา่ยสาธารณะ 
3.3. Extranet : หรือเครือขา่ยร่วม 

1. ประเภทของเครือข่ายแบ่งตามขนาดทางภูมิศาสตร์ 

 เครือขา่ยแบง่ตามขนาดทางภมูิศาสตร์ สามารถแบง่ออกได้เป็น 3 ประเภทคือ 

1.1. LAN (Local Area Network) : หรือเครือข่ายท้องถ่ิน เป็นเครือข่ายขนาดเล็กครอบคลมุพืน้ท่ี
บริเวณจ ากัด มีคอมพิวเตอร์สองเคร่ืองขึน้ไปเช่ือมต่อกันด้วยสายสญัญาณไปจนถึงเครือข่ายท่ี
ซบัซ้อน เชน่มีคอมพิวเตอร์เป็นร้อยๆ เคร่ืองและมีอปุกรณ์เครือขา่ยอ่ืนๆ อีกมาก 

 
รูปท่ี 6 ระบบเครือข่ายแลน  (LAN) 

ท่ีมา : www.guardianhometechnologies.com 
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 เทคโนโลยี LAN มีหลายประเภทเช่น Ethernet, ATM, Token Ring, FDDI เป็นต้น แตท่ี่นิยมมากท่ีสดุ
ในปัจจุบนัก็คือ อีเธอร์เน็ต (Ethernet) ซึ่งในอีเธอร์เน็ตเองยงัจ าแนกออกได้หลายประเภทย่อย ขึน้อยู่กับ
ความเร็ว โทโปโลยี (Topology) และสายสญัญาณท่ีใช้ 

1.2. MAN (Metropolitan Area Network) : ระบบเครือขา่ยระดบัเมือง เป็นระบบเครือขา่ยท่ีมีขนาดอยู่

ระหวา่ง Lan และ Wan เป็นระบบเครือข่ายท่ีใช้ภายในเมืองหรือจงัหวดัเทา่นัน้ การเช่ือมโยง

จะต้องอาศยัระบบบริการเครือขา่ยสาธารณะ จงึเป็นเครือขา่ยท่ีใช้กบัองค์การท่ีมีสาขาหา่งไกล

และต้องการเช่ือมสาขาเหลา่นัน้เข้าด้วยกนั เชน่ ธนาคาร   เครือขา่ยแวนเช่ือมโยงระยะไกลมาก จงึ

มีความเร็วในการส่ือสารไมส่งู เน่ืองจากมีสญัญาณรบกวนในสาย เทคโนโลยีท่ีใช้กบัเครือข่ายแวน

มีความหลากหลาย มีการเช่ือมโยงระหว่างประเทศด้วยช่องสญัญาณดาวเทียม เส้นใยน าแสง 

คล่ืนไมโครเวฟ คล่ืนวิทย ุสายเคเบิล 

1.3. WAN (Wide Area Network) : หรือเครือข่ายบริเวณกว้าง เป็นเครือข่ายท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีบริเวณ
กว้าง เช่นในพืน้ท่ีเมือง หรืออาจจะครอบคลุมทัว่โลกก็ได้ เช่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต WAN จะใช้
เช่ือมตอ่ระหว่าง LAN ท่ีอยู่ห่างไกลกนั เช่นการเช่ือมตอ่เครือข่ายของส านกังานย่อยท่ีอยู่ห่างไกล
กนั เป็นต้น 

 
รูปท่ี 7 ระบบเครือข่ายแวน  (WAN) 

ท่ีมา : www.guardianhometechnologies.com 
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 เทคโนโลยีของ WAN เช่น รีโมทแอคเซสส์ (Remote Access), สายคู่เช่า (Leased Line), ISDN 
(Integrated Service DigitalNetwork), ADSL (Asynchronous Digital Subscribe Line), Frame Relay 
และระบบดาวเทียม  

  หนงัสือบางเล่มจะแบง่เครือข่ายเป็น LAN, MAN และ WAN ซึ่ง MAN (Metropolitan Area Network) 
เป็นเครือข่ายขนาดกลางระหว่าง LAN และ WAN และครอบคลมุพืน้ท่ีเมือง ในช่วงหลงั ๆ เทคโนโลยีท่ีใช้
ใน MAN เป็นเทคโนโลยีเดียวกับเทคโนโลยีของ WAN ดงันัน้จึงได้จดัให้ MAN เป็นเครือข่ายประเภท
เดียวกบั WAN 

2. ประเภทของเครือข่ายแบ่งตามหน้าที่การท างานของคอมพวิเตอร์ 

เครือขา่ยแบง่ตามหน้าท่ีการท างานของคอมพิวเตอร์ สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 

2.1. Peer to Peer Network : หรือเครือข่ายแบบเทียบเท่า เครือข่ายประเภทนีจ้ะไม่มีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ และไม่มีการแบ่งชัน้ความส าคัญของคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อเข้ากับ
เครือข่าย คอมพิวเตอร์ทกุเคร่ืองจะมีสิทธิเท่าเทียมกันในการจดัการใช้เครือข่าย ซึ่งเรียกว่า เพียร์ 
(Peer) นัน่เอง 

 
รูปท่ี 8 เพียร์ ท ูเพียร์ เน็ตเวิร์ค 

 คอมพิวเตอร์แตล่ะเคร่ืองจะท าหน้าท่ีทัง้เป็นไคลเอนท์และเซิร์ฟเวอร์แล้วแตก่ารใช้งานของผู้ ใช้เครือข่าย
ประเภทนี ้ไม่จ าเป็นต้องมีผู้ดแูลและจัดการระบบ หน้าท่ีนีจ้ะกระจายไปยงัผู้ ใช้แต่ละคน เน่ืองจากผู้ ใช้
คอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองจะเป็นคนก าหนดว่าข้อมูลหรือทรัพยากรใดบ้างของเคร่ืองนัน้ต้องการใช้ร่วม 
(Share) กับผู้ ใช้คนอ่ืนๆ ระบบปฏิบัติการท่ีใช้ในเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์นีไ้ด้แก่ Windows95, 
Windows98, Windows Me 
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เครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์นี ้เหมาะกับสภาพแวดล้อมดังนี ้ 

 มีผู้ใช้เครือขา่ย 10 คน หรือน้อยกวา่ 
- มีทรัพยากรเครือขา่ยท่ีต้องใช้ร่วมกนั (Share) ไมม่ากนกัเชน่ ไฟล์ เคร่ืองพิมพ์ เป็นต้น 
- ไมมี่ความจ าเป็นในการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู  
- การขยายตวัของเครือขา่ยไมม่ากนกัในอนาคตอนัใกล้ 

2.2. Client-Server Network : หรือเครือข่ายแบบผู้ ใช้บริการและผู้ ให้บริการ เป็นเครือข่ายท่ีจ าเป็นต้องมี

คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ เพ่ือท าหน้าท่ีจดัการเร่ืองตา่งๆ และให้บริการอ่ืนๆ  

 เซิร์ฟเวอร์ (Server) คือ คอมพิวเตอร์ท่ีท าหน้าท่ีในการให้บริการตา่งๆ ให้กบัคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืน 

 ไคลเอนท์ (Client) คือคอมพิวเตอร์ท่ีเข้าไปใช้บริการตา่งๆ ของเซิร์ฟเวอร์  

 
รูปท่ี 9 ไคลเอนท์ เซิร์ฟเวอร์ เน็ตเวิร์ค 
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 คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์นัน้ควรจะเป็นเคร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพสงูและสามารถให้บริการกบัผู้ ใช้ได้หลายๆ 
คนในเวลาเดียวกนัและในขณะเดียวกนัคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ก็จะท าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัในการเข้า
มาใช้บริการและทรัพยากรตา่งๆ ของผู้ใช้  

 เครือข่ายแบบไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์ เป็นระบบท่ีส่วนใหญ่ยอมรับว่าเป็นมาตรฐานของการสร้างเครือข่าย
ในปัจจบุนั 

ประเภทของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการแบบต่างๆ 

 
รูปท่ี 10 เซิร์ฟเวอร์  

ท่ีมา : http://computermonger.com 

1. ไฟล์และพรินต์เตอร์เซิร์ฟเวอร์ (File and Printer Server)  
1.1. ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ (File Server) จะให้บริการเก่ียวกบัพืน้ท่ีเก็บไฟล์ตา่ง ๆ ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ประเภทนีจ้ะมี

ฮาร์ดดสิก์ท่ีสามารถบรรจขุ้อมลูได้เพียงพอกบัความต้องการของผู้ใช้  
1.2. พรินต์เซิร์ฟเวอร์ (Print Server) ท าหน้าท่ีจัดการเก่ียวกับการใช้เคร่ืองพิมพ์ท่ีพ่วงต่อเข้ากับ

เครือขา่ย 
2. แอพพลิเคชัน่เซิร์ฟเวอร์ (Application Server) ท าหน้าท่ีให้บริการเก่ียวกบัโปรแกรมและข้อมลูท่ีเก่ียวกบั

โปรแกรมนัน้ๆ เช่น เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล ซึ่งจะท าหน้าท่ีในการจดัเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ให้ง่ายต่อการ
เรียกด ู

3. อินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ (Internet Server) เชน่ 
3.1. เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) คือเซิร์ฟเวอร์ท่ีให้บริการข้อมูลในรูปแบบ HTML (Hyper Text 

Markup Language) ซึ่งสามารถเปิดอ่านได้โดยใช้เว็บบราวเซอร์ (Web Browser) เช่น Internet 
Explorer และ Fire Fox เป็นต้น 
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3.2. เมลล์เซิร์ฟเวอร์ (Mail Server) คือ เซิร์ฟเวอร์ท่ีให้บริการในการรับส่ง จดัเก็บ และจดัการเก่ียวกับ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของผู้ ใช้ซึ่งอาจจะเป็นอีเมลล์ท่ีใช้ได้เฉพาะภายในองค์กร หรือ
เช่ือมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตไดเร็คทรอร่ีเซิร์ฟเวอร์ (Directory Server) เป็นการให้บริการข้อมูล
เก่ียวกบัทรัพยากรของเครือข่าย พร้อมทัง้ควบคมุการเข้าใช้ทรัพยากรเหล่านัน้ เช่น ข้อมลูเก่ียวกบั
ผู้ใช้ เคร่ืองพิมพ์ ไฟล์เซิร์ฟเวอร์เป็นต้น 
 

3. ประเภทของเครือข่ายแบ่งตามระดับความปลอดภัยของข้อมูล  สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 
ประเภทคือ 
3.1. INTERNET : หรือเครือข่ายสาธารณะ เป็นเครือข่ายท่ีครอบคลุมทัว่โลก ซึ่งมีคอมพิวเตอร์เป็น

ล้านๆ เคร่ืองเช่ือมตอ่เข้ากบัระบบและยงัสามารถขยายตวัขึน้เร่ือยๆ ทกุปี มีผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตทัว่โลก
และผู้ใช้เหลา่นีส้ามารถแลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสารกนัได้อยา่งอิสระ โดยท่ีระยะทางและเวลาไม่เป็น
อปุสรรค 

 
รูปท่ี 11 อินเทอร์เน็ต (INTERNET) 

ท่ีมา : www.skullbox.net 
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 อินเทอร์เน็ตใช้โปรโตคอลท่ีเรียกว่า TCP/IP  (Transport Connection Protocol/Internet Protocol) ใน
การส่ือสารข้อมูลผ่านเครือข่าย การเช่ือมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต ต้องเช่ือมต่อผ่านองค์กรท่ีเรียกว่า “ISP” 
(Internet Service Provider) ซึง่จะท าหน้าท่ีให้บริการในการเช่ือมตอ่เข้ากบัอินเทอร์เน็ต 

3.2.  INTRANET : หรือเครือข่ายส่วนบคุคล เป็นเครือข่ายส่วนบคุคลท่ีใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเช่น 
เว็บ, อีเมลล์, FTP เป็นต้น  

 อินทราเน็ตใช้โปรโตคอล TCP/IP ส าหรับการสง่ข้อมลูเชน่เดียวกบัอินเทอร์เน็ต  

 อินทราเน็ตเป็นเครือขา่ยท่ีองค์กรสร้างขึน้ส าหรับให้พนกังานขององค์กรใช้เท่านัน้ 
 

 
รูปท่ี 12 อินทราเน็ต (INTRANET) 

ท่ีมา : www.skullbox.net 
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3.3.  EXTRANET : หรือเครือข่ายร่วม เป็นเครือข่ายกึ่งอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต กล่าวคือ เอ็กส์ตร้า
เน็ต เป็นเครือขา่ยท่ีเช่ือมตอ่ระหวา่งอินทราเน็ต ของสององค์กร ดงันัน้จะมีบางส่วนของเครือข่ายท่ี
เป็นเจ้าของร่วมกนัระหวา่งสององค์กรหรือบริษัท 

 การสร้างอินทราเน็ตไม่ได้จ ากัดด้วยเทคโนโลยี  แต่จะยากตรงนโยบายท่ีเก่ียวกับการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลท่ีทัง้สององค์กรต้องตกลงร่วมกัน เช่น องค์กรหนึ่งจะอนุญาตให้ผู้ ใช้อีกองค์กรหนึ่ง
ล็อกอินเข้ามาในระบบอินทราเน็ตของตวัเองหรือไม ่ 
 การสร้างอินทราเน็ตจะเน้นท่ีระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูและสิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุคือ นโยบาย
การรักษาความปลอดภยัของข้อมลูและการบงัคบัใช้ 
 

 
รูปท่ี 13 เอ็กส์ตร้าเน็ต (EXTRANET) 

 


