


ผศ. พิสิฐ  พรพงศ์เตชวาณิช 
รศ.ดร. พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการส่ือสาร



เครือขายคอมพิวเตอรและการสื�อสาร
โดย ผศ.พิสิฐ พรพงศเตชวาณิช, รศ.ดร.พงษพิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

350
สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย ผศ.พิสิฐ พรพงศเตชวาณิช, รศ.ดร.พงษพิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ © พ.ศ. 2566
หามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ทําซํ้า จัดพิมพ หรือกระทําอื1นใด โดยวิธีการใดๆ ในรูปแบบใดๆ 
ไมวาสวนหนึ่งสวนใดของหนังสือเลมนี้ เพื1อเผยแพรในสื1อทุกประเภท หรือเพื1อวัตถุประสงคใดๆ 
นอกจากจะไดรับอนุญาต

4 1 0 - 1 6 8 - 4 4 0

ขอมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแหงชาติ

พิสิฐ พรพงศเตชวาณิช.
 เครือขายคอมพิวเตอรและการสื1อสาร. -- กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2566.
 440 หนา. 
 1. เครือขายคอมพิวเตอร.  2. ระบบสื1อสารขอมูล.  I. พงษพิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ, ผูแตงรวม.
 II. ชื1อเรื1อง.
 004.6

ISBN  978-616-08-4780-8

จัดพิมพและจัดจําหน�ายโดย

เลขที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท 0-2826-8000

พิมพที่ บริษัท วี.พริ้นท (1991) จํากัด 
เลขที่ 28, 30 หมูที่ 1 ซอยเทียนทะเล 10 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท 0-2451-3010
นายวิโรจน กาญจนพัฒนา ผูพิมพผูโฆษณา พ.ศ. 2566

 ในกรณีที่ตองการซื้อเปนจํานวนมาก เพื1อใชในการสอน การฝกอบรม การสงเสริมการขาย หรือเปน 
ของขวัญพิเศษ เปนตน กรณุาติดตอสอบถามราคาพเิศษไดที ่ฝายขาย บริษทั ซีเอ็ดยเูคช่ัน จํากดั (มหาชน) 
เลขที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท 0-2826-8222 
โทรสาร 0-2826-8356-9

 หากมีคําแนะนําหรือติชม สามารถติดตอไดที่ comment@se–ed.com



หนังสือเลมนี้เรียบเรียงจากประสบการณการเรียนการสอนของผูเขียนเอง ซ่ึงพบวาในการ
เรียนวิชาเครือขายคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผลนั้น ผูเรียนตองสามารถนําความรู
ที่ไดไปประยุกตใชงานไดจริง โดยควรมีความรูทางทฤษฎีที่เพียงพอ และมีการฝกปฏิบัติเพื9อสงเสริม
ใหนักศึกษาออกไปปฏิบัติงานจริงได

เนื้อหาของหนังสือเลมน้ีอยางนอยครอบคลุมวิชาเทคโนโลยีเครือขายและอินเทอรเน็ต 
รวมถึงวิชาการจัดการและบริหารเครือขาย ระดับปริญญาตรีของสถาบันศึกษาสวนใหญ และยัง
ใชประกอบเปนตําราเรียนสําหรับระดับปริญญาโท และผูสนใจทั่วไปสามารถศึกษาดวยตนเอง 
นอกจากนี้ สามารถศึกษาวิดีโอ “วิชาเครือขายคอมพิวเตอร” ที่ผูเขียนไดทําการบันทึกไวที่ http://
www.r-channel.net/video/category/8 มีจํานวน 29 ตอน ณ สถานีโทรทัศนเพื9อการศึกษาและ
พัฒนาอาชีพ R-Channel แมเนื้อหาในวิดีโอไมตรงกับหนังสือนี้ทั้งหมด แตสามารถชวยสนับสนุน
การเรียนการสอนและความเขาใจไดเปนอยางดี

อยางไรก็ดี คงไมมีหนังสือเลมใดที่มีเน้ือหาที่สมบูรณครอบคลุมทุกประเด็นในเรื9อง
เครอืขายคอมพวิเตอร เพราะเครอืขายคอมพิวเตอรมเีนือ้หามากมายมหาศาล และมีเทคโนโลยีใหม ๆ  
ออกมาอยูตลอด จึงจาํเปนจะตองศกึษาหาความรูเพิม่เตมิอยูเสมอ ดงัน้ันหนงัสอืแตละเลมจงึมเีนือ้หา
ขึน้อยูกบัวตัถุประสงคของผูเขียนแตละทาน บางเลมอาจเนนทฤษฎ ีบางเลมอาจเนนปฏบิตั ิแตผูเขยีนได
เรยีบเรียงจากประสบการณในการสอน การทาํวิจยั และการทาํงานโดยเนนใหนาํไปใชงานไดจรงิ โดย
มีองคความรูพื้นฐานที่เพียงพอสําหรับการทํางานดานเครือขายเบื้องตน รวมท้ังในหนังสือเลมนี้ไดมี
การเสนองานวจิยัทีไ่ดนาํระบบเครอืขายไปประยกุตใชในงานวจิยัอกีดวย เมื9อมีความรูเพียงพอ ผูสนใจ
สามารถศกึษาเพิม่เติมไดดวยตนเอง และใชสาํหรบัเปนขอมลูพ้ืนฐานเพื9อเตรียมตัวสอบ Certification 
ยอดฮิตดานเครือขายคอมพิวเตอร เชน Cisco Certified Network Associate (CCNA), Huawei 
Certification Network Associate (HCNA), CompTIA Network+ เปนตน

คาํนําคาํนํา
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เนือ้หาในหนังสอืมทีัง้หมด 13 บท ซ่ึงครอบคลมุพืน้ฐานทีส่าํคญัในการเรียนรูดานเครือขาย แต
ไมเนนการคํานวณทีซ่บัซอน โดยกลาวถงึรายละเอยีดของการสื9อสารขอมลูและเครอืขายคอมพิวเตอร
ในชีวิตประจําวัน, องคประกอบและการทํางานของการสื9อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร, 
โพรโทคอลเครือขายและการสื9อสาร, ระบบตัวเลขบนระบบเครือขาย, ฟสิคัลเลเยอร, ดาตาลิงก
เลเยอร, อีเทอรเน็ต, โพรโทคอล ARP, IPv4 Address, IPv6 Address, ทรานสปอรตเลเยอร, 
แอปพลิเคชันเลเยอร และการประยุกตใชระบบเครือขายในงานวิจัยดานตาง ๆ  เชน Cybersecurity, 
Esports, Education, QoE & QoS, TTS และ VoIP เปนตน เพื9อใหเห็นภาพการนําระบบเครือขาย
ไปใชงานใหมากที่สุด และแตละบทจะมีแบบฝกหัดทายบทเพื9อเสริมสรางความเขาใจใหแกผูศึกษา

อยางไรก็ตาม การทํางานกับเครือขายนั้น จําเปนตองทํางานกับอุปกรณเครือขาย (Network 
Devices) หรือที่เรียกวาอุปกรณตัวกลาง (Immediately Devices) เพื9อชวยทําใหอุปกรณปลายทาง 
(End Devices) หรือเครื9องคอมพิวเตอรเหลานั้นสื9อสารกันขามเครือขายได แตอุปกรณเหลานี้มี
ราคาคอนขางแพง ซ่ึงทําใหยากท่ีจะเขาใจไดหากเรียนแตทฤษฏี ผูศึกษาควรตองมีความชํานาญใน
การทํางานกับอุปกรณจริง ดังนั้น บริษัทซิสโกจึงไดพัฒนาซอฟตแวรที่ชื9อวา Cisco Packet Tracer 
(ซิสโกแพ็กเก็ตแทรซเซอร) ขึ้นมาซึ่งเปนฟรีแวร (Freeware) ใชสําหรับการเรียนการสอนสําหรับ
สถาบันการศกึษาทีท่าํความรวมมอืกบัซสิโกภายใตโครงการ Cisco Networking Academy โปรแกรม 
Cisco Packet Tracer นั้นมีประโยชนมากมาย มีการทํางานใกลเคียงกับอุปกรณเครือขายจริงของ
ซสิโก ซึง่จะไดศกึษาความสามารถบางสวนของโปรแกรมน้ี สามารถทาํการทดลองไดดวยตนเอง ดวย
วิธีการปฏิบัติกับโปรแกรมนี้ สามารถนําไปปรับใชกับอุปกรณเครือขายอื9น ๆ  ไดเชนกัน แตเนื้อหาใน
หนังสือนี้ไมครอบคลุมเนื้อหาดังกลาว

หวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือเลมนี้จะมีประโยชนแกผูอาน และบรรลุวัตถุประสงคในการเรียน
ตามที่คาดหวังไว หากหนังสือเลมนี้มีคุณความดีอยูบาง ผูเขียนขออุทิศบุญกุศลนี้แด มารดาบิดา 
ครอบครัว ผูมีพระคุณ ครูบาอาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชา ผูเขียนหนังสือรวมถึงผูที่เผยแพร
ความรูผานทางอินเทอรเนต็ทีถ่กูใชอางองิในหนงัสอืเลมนี ้และผูทีใ่หการชวยเหลือสนบัสนนุทกุทาน

หากมีขอผดิพลาดประการใดในหนังสอืเลมนี ้คณะผูเขยีนพรอมนอมรบัความผิดพลาดไว และ
พรอมรับฟงคําแนะนําและติชมเพื9อปรับปรุงหนังสือเลมนี้ใหสมบูรณยิ่งขึ้นไป

ผศ.พิสิฐ พรพงศเตชวาณิช

รศ.ดร.พงษพิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ
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การสื�อสารถือเปนสิ่งสําคัญทั้งในชีวิตประจําวัน และการดําเนินธุรกิจ วิธีการ

สื�อสารมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยูตลอดเวลา ในอดีต มนุษยถูกจํากัดอยูที่การ

สนทนาแบบตัวตอตัวหรือซึ่งหนา (Face-to-face Conversations) แตเมื�อนวัตกรรม

ของสื�อ (Media) มีการพัฒนาอยางตอเนื�อง จากสํานักพิมพไปสู โทรทัศน ไปสู

เครือขายอินเทอรเน็ต ไปสูเมตาเวิรส (Metaverse) ไดพัฒนาและยกระดับการสื�อสาร

ใหสะดวกและดียิ่งขึ้นเชนเดียวกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื�อสาร การสรางและ

การเชื�อมตอเครือขายขอมูล (Data Network) ท่ีมีผลกระทบอยางมาก เครือขายขอมูล

ยุคแรกถูกจํากัดอยูกับการแลกเปลี่ยนขอมูลตัวอักษรระหวางระบบคอมพิวเตอรที่

เชื�อมตอกัน พัฒนาจนนําพาเสียง (Voice) วิดีโอสตรีม (Video Streams) ขอความ 

(Text) และกราฟก (Graphic) ระหวางอุปกรณตาง ๆ ท่ีอาจจะเปนชนิดเดียวกัน

หรือท่ีแตกตางกันได เชน สมารตโฟนกับคอมพิวเตอร

รูปแบบการสื�อสารที่แตกตางกันและแยกตางหากจากกัน เชน โทรศัพท ขอมูล 

หรือโทรทัศน ไดถูกนํามาอยูบนแพลตฟอรมเดียวท่ีใชรวมกัน ซึ่งเรียกวา Converged 

Platform ทําใหเรามีวิธีการสื�อสารท่ีหลากหลายบนเครือขายเดียวได เชน อาจจะสงเปน

เสียง ขอความ หรือรูปภาพ วิธีการสื�อสารแบบใหมชวยใหเราสามารถติดตอไดโดยตรง 

กับบุคคลอื�นเกือบจะทันทีทันใดทั่วทุกมุมโลก

ในบทน้ี จะไดศึกษาพ้ืนฐานของเครือขายคอมพิวเตอรในประเด็นตาง ๆ  บางครั้ง 

คาํวาเครอืขายคอมพวิเตอร (Computer Network) และเครอืขายขอมลู (Data Network) 

สามารถใชแทนกันไดในความหมายของการใชคอมพิวเตอร สมารตโฟน แท็บเล็ต หรือ

อื�น ๆ  สําหรับการสื�อสารขอมูลผานเครือขาย

“

”

การสื�อสารขอมูลและเครือขาย
คอมพิวเตอร ในชีวิตประจําวัน11



วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

หลังจากศึกษาจบบทน้ี ทานจะมีความสามารถดังนี้

1. บอกความหมายของการสื�อสารได

2. บอกการใชงานเทคโนโลยีเครือขายจากอดีตถึงปจจุบันได

3. อธิบายถึงผลกระทบเครือขายท่ีมีในชีวิตประจําวันของเราได

4. อธิบายบทบาทของเครือขายขอมูลในเครือขายของมนุษยได

5. ระบุโอกาสและความทาทายท่ีมีโดยเครือขายที่บรรจบกัน 

(Converged Networks) ได

6. อธิบายเทคโนโลยีในการเขาถึงอินเทอรเน็ตได

7. ระบุแนวโนมของเครือขายได



การสื�อสาร
1. การสื�อสารคืออะไร

การสื9อสาร (Communication) คือการสงสาร (เชน ขอความ ขอมูล รูปภาพ วิดีโอ ไฟล) 
ระหวางผูสงและผูรับผานสื9อกลางตาง ๆ  เชน โทรศัพท วิทยุ โทรทัศน ดาวเทียม อินเทอรเน็ต (รูปที่ 
1.1) มหีลายรปูแบบการสื9อสารและเกดิขึน้ในหลายสภาพแวดลอม เรามคีวามคาดหวงัทีแ่ตกตางกนั
ขึน้อยูกบัวากาํลงัสนทนาผานทางอนิเทอรเน็ตหรอืมสีวนรวมในการสมัภาษณงาน ในแตละสถานการณ
มพีฤตกิรรมและรปูแบบท่ีถกูคาดหวงัแตกตางกัน เชน ในการสัมภาษณงาน เราตองแตงตวัเรยีบรอย 
ใชภาษาที่เปนทางการ แตในการสนทนาผานทางอินเทอรเน็ต เราจะแตงตัวอยางไรก็ได ใชภาษาที่
ไมเปนทางการก็ได ซึง่เหลานีเ้รียกวากฎ หรอืขอตกลงในการสื9อสาร หรอืเรียกวาโพรโทคอล (Protocol) 
อยางไรก็ตาม วัตถุประสงคในการสื9อสาร คือการที่ผูรับไดรับขอความและเขาใจความหมายตามที่
ผูสงตองการสื9อความหมาย

รูปที่ 1.1 องคประกอบของการสื9อสาร

การใชงานเครือขาย
1. เทคโนโลยีจากอดีตถึงปจจุบัน

อินเทอรเน็ต (Internet) มีการใชงานกันอยางแพรหลายทั่วโลกและรวดเร็ว กลายเปน
สวนหน่ึงของกิจวัตรประจําวันของเรา การเชื9อมตอโครงขายที่ซับซอนของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
และสื9อทีป่ระกอบเขาดวยกันนบัลานเครอืขาย ทีผู่ใชนบัพนัลานคนทัว่โลกใชงานโดยไมรูสกึถงึจํานวน
เครือขายมากมายที่เชื9อมตอกัน แตรูสึกเพียงแคเปนเครือขายเดียวที่เชื9อมตอกัน ทําใหอินเทอรเน็ต
มีมูลคามหาศาลและเปนสวนหนึ่งของชีวิตเรา
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เครอืขายขอมลู (Data Networks) ไดมกีารพฒันาเพื9อใหบรกิารกบัผูคนทัว่โลก ชวยปรบัปรงุ
คุณภาพชีวิตและการดําเนินการทางธุรกิจ ในตลอดหนึ่งวัน ทรัพยากรที่มีอยูผานทางอินเทอรเน็ต
จะชวยให

ตัดสินใจวาจะสวมใสเสื้อผาแบบไหนโดยดูสภาพอากาศในปจจุบันหรือสองวันลวงหนา
แบบออนไลน
คนหาเสนทางการจราจรท่ีแออัดนอยที่สุดที่จะไปยังปลายทางที่ตองการ
แสดงสภาพอากาศและวิดีโอการจราจรจากเว็บแคม
ตรวจสอบยอดเงินในธนาคารและชําระคาใชจายผานระบบอิเล็กทรอนิกส
รบัและสงอีเมลหรือโทรศพัทผานทางอินเทอรเนต็ทีร่านอนิเทอรเนต็คาเฟชวงพกักลางวนั
ไดรับขอมูลดานสุขภาพและคําแนะนําทางโภชนาการจากผูเชี่ยวชาญทั่วทุกมุมโลก และ
โพสตฟอรัมที่จะแบงปนเรื9องราวท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพหรือขอมูลวิธีการรักษา
ดาวนโหลดสูตรอาหารใหมและเทคนิคการทําอาหารที่จะสรางอาหารคํ่าสุดวิเศษ
โพสตและแบงปนภาพถายวิดีโอที่บาน และแบงปนประสบการณกับเพื9อนทั่วโลก
ทํางานจากที่ไหนก็ได เวลาไหนก็ได
เขาสูโลกเมตาเวิรส

2. ชุมชนระดับโลก

ความกาวหนาของเทคโนโลยีเครือขายกอใหเกิดชุมชนระดับโลก (Global Community) 
สรางโลกที่ไรขอจํากัดดานพรมแดนทางภูมิศาสตร ทําใหระยะทางและขอจํากัดทางกายภาพอื9น ๆ  มี
ผลกับการสื9อสารนอยลง

อินเทอรเน็ตมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นทางสังคม การคา การเมือง 
และระหวางบุคคล ธรรมชาติของการสื9อสารไดทันทีผานทางอินเทอรเน็ต ชวยกระตุนการกอตัว
ของชุมชนออนไลน แลกเปลี่ยนความคิดและขอมูล ชวยเพิ่มศักยภาพและโอกาสท่ัวโลก สงเสริม
ใหเกิดการปฏิสัมพันธทางสังคมที่เปนอิสระจากสถานที่หรือโซนเวลา (Time Zone) (รูปที่ 1.2) กอ
ใหเกิดเครือขายของมนุษย (Human Network) ซึ่งเปนศูนยกลางที่มีผลกระทบตออินเทอรเน็ต
และเครือขายเกี่ยวของกับผูคนและธุรกิจ ตัวอยางเชน เราสามารถประชุมทางไกลกันได แมวาจะ
อยูคนละมุมโลกก็ตาม
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รูปที่ 1.2 การปฏิสัมพันธทางสังคมท่ีเปนอิสระจากสถานที่หรือโซนเวลา (Time zone)

3. เครือขายสนับสนุนวิธีการท่ีเราเรียนรู

ดวยลกัษณะของเครือขายทีม่คีวามทนทานและนVาเชื9อถอื ไดสนบัสนนุและเสรมิสรางประสบการณ
การเรียนรูของนักเรียนใหดียิ่งขึ้น เราสามารถเตรียมบริการในรูปแบบตาง ๆ  สําหรับการเรียนรู รวม
ทั้งกิจกรรมแบบโตตอบได (Interactive Activities) การประเมินผล (Interactive Activities) และ
ขอเสนอแนะ (Feedback) เครือขายชวยสนับสนุนการเรียนในเรื9องตาง ๆ  เชน

สนับสนุนการสรางหองเรียนเสมือน (Virtual Classrooms) นักศึกษาจากหลาย ๆ  ที่
สามารถเรียนรวมกันไดแมวาจะอยูกันคนละมุมโลก
สนับสนุนการใชวิดีโอตามความตองการ (On-demand Video) ตามความสามารถของ
แตละคน นักศึกษาสามารถดูวิดีโอการสอนไดบอยตามตองการ หากไมเขาใจก็สามารถ
ดูซํ้าจนกวาจะเขาใจ หรือหาวิดีโอจากแหลงอื9น ๆ  ท่ีชวยใหเขาใจไดดีขึ้น หรือหากคน
ที่เขาใจไดเร็ว ก็สามารถเรียนรูเนื้อหาใหม ๆ  ไดมากขึ้นตามตองการ
อนุญาตใหใชงานพ้ืนที่การเรียนรูการทํางานรวมกัน (Collaborative Learning Spaces)
อนุญาตใหมีการเรียนรูแบบเคลื9อนที่ (Mobile Learning) จะอยูตรงไหนก็สามารถเรียน
ได ไมวาจะอยูที่บาน ที่ทํางาน สถานท่ีพักผอน หรือขณะเดินทาง

4. เครือขายสนับสนุนวิธีการท่ีเราสื�อสาร

อินเทอรเน็ตกอใหเกิดรูปแบบสื9อสารท่ีสามารถเขาถึงไดโดยผูชมทั่วโลก เชน

 พอดคาสติ้ง (Podcasting)

พอดคาสติง้ เปนสื9อกลางเกีย่วกับเสยีง (Audio-based Medium) โดยตนกําเนดิมาจากการ
ทาํใหผูใชบนัทกึเสยีงและแปลงเสยีงนัน้ไปใชงานกบัไอพอด (iPod) ซึง่เปนอปุกรณพกพาขนาดเล็ก
สําหรับการเลนเสียงที่ผลิตโดยบริษัทแอปเปล (Apple) ความสามารถในการบันทึกเสียงและบันทึก

13



ไปยังแฟมคอมพิวเตอรไมใชเรื9องใหม แตพอดคาสต้ิงชวยใหสามารถกระจายการบันทึกเสียงไปยัง
ผูฟงในวงกวาง ไฟลเสียงจะถูกวางอยูบนเว็บไซต (หรือบล็อก หรือวิกิพีเดีย)   ท่ีบุคคลอื9นสามารถ
ดาวนโหลดและเลนไฟลที่บันทึกไวนั้นบนคอมพิวเตอรแล็ปท็อปและไอพอดได

 เว็บบล็อก (Weblogs) บล็อก (Blogs)

เว็บบลอ็ก เปนหนาเวบ็ (Web Pages) ทีง่ายในการปรบัปรุงและแกไข ซึง่แตกตางจากเว็บไซต
เชิงพาณิชยที่ถูกสรางขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญมืออาชีพดานการออกแบบเว็บ โดยบล็อกจะเตรียมวิธีการ
สื9อสารใหทกุคนสามารถแสดงความคดิของตนเองตอผูชมทัว่โลกโดยปราศจากความรูทางดานเทคนคิ
ของการออกแบบเว็บ มีบล็อกเกือบทุกเรื9องท่ีใครคนใดคนหนึ่งสามารถคิดเกี่ยวกับเรื9องนั้นได และ
ผูเขียนบล็อกยอดนิยมก็จะมีชุมชนที่มีผูคนคอยติดตามการปรับปรุงขอมูลของบล็อกนั้น

 ขอความโตตอบแบบทันที (Instant Messaging: IM)

ขอความโตตอบแบบทันที คือรูปแบบของการสื9อสารแบบเรียลไทมระหวางสองคนหรือ
มากกวานั้น โดยเปนการสื9อสารผานขอความที่พิมพและจะถูกถายทอดผานคอมพิวเตอรที่เชื9อมตอ
ไดทั่วทั้งเครือขายสวนตัว (Private Network) หรือผานเครือขายสาธารณะ (Public Network) เชน 
อินเทอรเน็ต โดย IM เปนสิ่งที่พัฒนามาจากบริการ Internet Relay Chat (IRC)

IM ยังมีคุณสมบัติเชนการถายโอนไฟลเสียงและภาพวิดีโอ IM ก็คลายกับอีเมล โดย IM 
สามารถสงบนัทกึทีเ่ขียนเปนไฟลในระหวางการสื9อสารได ขอความของ IM จะไดรบัทนัที แตในขณะ
การสงขอความอีเมลบางคร้ังอาจมีความลาชาที่ขอความไปถึงผูรับ รูปแบบการสื9อสาร IM เรียกวา 
การสื9อสารแบบเวลาจริงหรือเรียลไทม ตัวอยาง IM เชน WhatsApp, WeChat, LINE, Kakao Talk

 วิกิ (Wikis)

วกิ ิเปนหนาเว็บทีก่ลุมคนสามารถแกไขและดู (View) ดวยกนัได ในขณะทีบ่ลอ็กเปนของสวน
บคุคล เชน การเดนิทางของแตละบคุคล วิก ิคอืการสรางกลุม (Group Creation) อาจจะเปนเรื9องที่
มกีารทบทวนใหม (Review) และการแกไขอยางกวางขวางมากข้ึน วกิกิเ็ชนเดยีวกบับลอ็ก วิกถิกูสราง
ขึ้นในหลายขั้นตอนจากแตละคน โดยไมไดรับการสนับสนุน (Sponsorship) จากองคกรการคาใด ๆ

ทีส่าํคญั Public Wiki หรอืเรยีกวา วกิพิเีดยี (Wikipedia) กลายเปนทรัพยากรทีใ่หสาธารณชน
มีสวนรวม เชน สารานุกรมออนไลน (Online Encyclopedia) เปนของสาธารณะและเปนหัวขอท่ี
ไดรับการสนับสนุน องคกรเอกชนและประชาชนยังสามารถสรางวิกิของตัวเองที่รวบรวมความรูใน
เรื9องเฉพาะ ธุรกิจจํานวนมากใชวิกิเปนเครื9องมือในการทํางานภายในรวมกันกับอินเทอรเน็ตทั่วโลก
ที่ผูคนทุกชีวิตไดมีสวนรวมในวิกิและเพิ่มมุมมอง (Perspectives) และความรู (Knowledge) ของ
ตัวเองเพื9อใชทรัพยากรรวมกัน
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 บริการเครือขายสังคม (Social Networking Service หรือ Social Media)

บรกิารเครอืขายสังคมเปนบรกิารออนไลน แพลตฟอรม หรอืเวบ็ไซต ทีมุ่งเนนไปทีก่ารอํานวย
ความสะดวกในการสรางเครือขายหรือความสัมพันธทางสังคม ยกตัวอยางเชน แบงปนสิ่งที่มีความ
สนใจรวมกนั กิจกรรม พืน้เพ หรือความสมัพนัธในชวีติ บริการเครอืขายสงัคมประกอบดวยตัวแทนของ
ผูใชแตละคน (โดยปกติ คอื Profile) ความเชื9อมโยงทางสังคมของแตละบคุคล และความหลากหลาย
ของบริการเพิ่มเติม บริการเครือขายสังคมโดยสวนใหญจะเปนบนเว็บ (Web-based) และเตรียมวิธี
การทีผู่ใชสามารถโตตอบกันไดเชน อเีมลและการสงขอความโตตอบแบบทนัท ีบรกิารชมุชนออนไลน

บรกิารเครอืขายทางสังคมมักจะหมายถึงการใหบรกิารทีแ่ตละบคุคลเปนศนูยกลาง (Individual-
centered Service) ในขณะทีบ่รกิารชมุชนออนไลนมกีลุมเปนศนูยกลาง (Group-centered) เวบ็ไซต
เครอืขายสงัคมอนญุาตใหผูใชสามารถแบงปนความคดิ กิจกรรม เหตกุารณและความสนใจของแตละ
บุคคลภายในเครือขาย ตัวอยางของบริการเครือขายสังคม เชน Facebook และ Twitter เปนตน

 เครื�องมือการทํางานรวมกัน (Collaboration Tools)

เครื9องมือการทํางานรวมกัน ใหโอกาสเราไดทํางานบนเอกสารที่ใชรวมกัน โดยไมมี
ขอจํากัดของสถานที่ (Location) หรือเวลาที่อยู (Time Zone) แตละคนถูกเชื9อมตอเพื9อที่จะใช
ระบบรวมกัน (Shared System) สามารถพูดคุยกับคนอื9น ๆ  ได แชรขอความ กราฟก และแกไข
เอกสารรวมกัน ดวยเครื9องมือการทํางานที่มีใหใชอยูตลอดเวลา องคกรสามารถขับเคลื9อนไดอยาง
รวดเร็วโดยการแลกเปลี่ยนขอมูลและไลตามเปาหมาย การกระจายในวงกวางของเครือขายขอมูล 
ซึ่งหมายความวาคนท่ีอยูในสถานท่ีหางไกลสามารถมีสวนรวมบนพื้นฐานที่เทาเทียมกับคนที่อยู
ใจกลางของศูนยประชากรขนาดใหญ เครือขายชวยสนับสนุนวิธีการที่เราทํางาน เราไมจําเปนตอง
อยูที่สํานักงาน เราสามารถทํางานจากที่ไหนก็ไดขอเพียงแคมีคอมพิวเตอร หรืออุปกรณที่มีความ
สามารถคลายคอมพิวเตอร และสามารถเขาถึงเครือขายได เราก็จะสามารถเขาถึงทรัพยากรตาง ๆ  
ขององคกรไดเสมือนวาทํางานอยูที่สํานักงานนั้น ซ่ึงชวยอํานวยความสะดวกในการทํางานใหกับเรา
เปนอยางมาก

 การแชรไฟลแบบเพียรทูเพียร (Peer-to-Peer: P2P)

การแชรไฟลแบบเพียรทูเพียร ชวยใหผูใชสามารถใชไฟลรวมกับคนอื9น ๆ  โดยไมตองมีการ
จัดเก็บและดาวนโหลดจากเซิรฟเวอรกลาง ผูใชเขารวมเครือขายเพียรทูเพียร โดยเพียงแคติดตั้ง
ซอฟตแวรเพียรทูเพียร ซึ่งจะชวยใหผูใชคนหาและใชไฟลรวมกับคนอื9น ๆ  ในเครือขายเพียรทูเพียร
ได การเตบิโตอยางรวดเรว็ของไฟลดจิทิลั เชน ไฟลเพลงและวิดโีอ ไดเพิม่ความสนใจในการแชรไฟล
แบบเพียรทูเพียร อยางไรก็ตาม การแชรไฟลแบบเพียรทูเพียรนี้อาจจะทําใหมีความกังวลเกี่ยวกับ
การละเมิดกฎหมายของสื9อเหลานั้น
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5. เครือขายสนับสนุนวิธีการท่ีเราเลน

เครือขายชวยสนับสนุนวิธีการที่เราเลน เราสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ  ตามท่ีเราสนใจไดใน
ลักษณะตาง ๆ  กัน เราสามารถเลนเกมออนไลน (Online Gaming) ชมภาพยนตรหรือฟงเพลง
ออนไลน (Online Entertainment) เขารวมกลุมที่เราสนใจ (Online Interest Groups) ซื้อของ
ออนไลน (Online Shopping) เลน IM (Instant Messaging) รวมถึงการเขาใชขอมูลหรือชม
ภาพยนตรขณะอยูบนเครื9องบิน (Onboard Data Networks) ซึ่งเครือขายชวยใหเราทํากิจกรรม
ตาง ๆ  ตามความสนใจของแตละคนไดไมจํากัดเวลาและสถานที่

เทคโนโลยีในการเขาถึงอินเทอรเน็ต
มีหลายวิธีที่จะเชื9อมตอผูใชและองคกรเขากับอินเทอรเน็ตบาน คนทํางานจากระยะไกล 

(Teleworkers) และสํานักงานขนาดเล็กมักจะตองเชื9อมตอกับผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet 
Service Provider: ISP) เพื9อทีจ่ะเขาถงึอนิเทอรเนต็ ตวัเลอืกการเชื9อมตอนัน้แตกตางกนัมากตามแต
ผูใหบรกิารอนิเทอรเนต็และสถานทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร แตตวัเลอืกทีน่ยิมประกอบไปดวยการเชื9อมตอ
ดวยสายเคเบิล บรอดแบนด DSL ความเร็วสูง (Broadband Digital Subscriber Line) เครือขาย 
ไรสาย และบริการโทรศัพทมือถือ

องคกรมกัจะตองเขาถงึอนิเทอรเนต็และเวบ็ไซตของบรษิทัอื9น ๆ  ดงันัน้ การเชื9อมตอท่ีรวดเรว็
จะชวยสนับสนุนดําเนินการทางธุรกิจขององคกร เชน การใชโทรศัพท IP การประชุมทางวิดีโอ และ
การเก็บรักษาขอมูลแบบรวมศูนย เปนตน

โดยปกติ ผูใหบริการ (Service Provider: SP) มักจะมีการเชื9อมโยงระดับที่ดีขึ้น หรือเรียกวา 
ระดบัธรุกจิ (Business-class Interconnections) ท่ีเตรียมไวใหกบัธรุกจิทีต่องการการเชื9อมตอแบบ
ความเร็วสูง เชน DSL, สายเชาหรือลีสดไลน (Leased Line) และ Metro Ethernet สําหรับธุรกิจ

1. การเชื�อมตอผูใชจากระยะไกลเขากับอินเทอรเน็ต

การเชื9อมตอสาํหรบัผูใชทีบ่าน สาํนักงานขนาดเลก็ และคนทํางานจากระยะไกล (Teleworkers) 
หรือที่เรียกคุนเคยกันวา Work From Home เราจะเรียกผูใชเหลานี้วาผูใชจากระยะไกล (Remote 
Users) บริการในการเขาถึงแบบตาง ๆ  เชน

การหมุนโทรศัพท (Dial-up Telephone) เปนตัวเลือกแบบดั้งเดิมที่มีราคาไมแพง 
อาศัยเพียงสายโทรศัพทและโมเด็ม เพื9อเชื9อมตอกับผูใหบริการอินเทอรเน็ต โดยผูใช
เรียกหมายเลขโทรศัพทที่สามารถเขาถึงผูใหบริการอินเทอรเน็ตไดแตจะมีแบนดวิดทตํ่า 
ซึง่มกัจะไมเพยีงพอสาํหรบัการถายโอนขอมลูขนาดใหญ การเชื9อมตอผานการหมนุโทรศพัท
ควรพิจารณาใชเฉพาะเมื9อตัวเลือกการเชื9อมตอความเร็วสูงไมสามารถใชได ปจจุบัน 
ไมคอยมีการใชวิธีนี้แลว
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DSL (Digital Subscriber Line) ใหแบนดวิดทสูง มีการเชื9อมตอกับอินเทอรเน็ตอยู
ตลอดเวลา พัฒนามาจาก Dial-up Telephone โดยมโีมเดม็ความเร็วสงูพเิศษทีแ่ยกสญัญาณ 
DSL ออกจากสัญญาณโทรศัพทแบบด้ังเดิม (Public Switched Telephone Network: 
PSTN) และใหการเชื9อมตอกับโฮสตคอมพิวเตอรหรือระบบแลน โดยจะมีการเขียนใน
ลักษณะ Upload/Download เชน 10/100 หมายถึงอัปโหลด 10 Mbps และดาวนโหลด 
100 Mbps ซึ่งปกติผูใชงานสวนใหญมักทําการดาวนโหลดมากกวาอัปโหลด (รูปที่ 1.3) 
และเรียก DSL แบบนี้วา ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) ซึ่งหมายถึง
ความเร็วในการดาวนโหลดและอัปโหลดท่ีไมเทากัน

Cable โดยทัว่ไปผูใหบรกิารเคเบิลทวีจีะมกีารใหบรกิารการสงสญัญาณขอมูลอนิเทอรเนต็
บนคูสายเดียวกันที่ใหเคเบิลทีวี และจะใหแบนดวิดทที่สูง มีการเชื9อมตอกับอินเทอรเน็ต
อยูตลอดเวลา โดยจะมีเคเบลิโมเดม็พเิศษทีแ่ยกสญัญาณขอมลูอนิเทอรเนต็จากสัญญาณ
อื9น ๆ  และสงสัญญาณอินเทอรเน็ตใหกับโฮสตคอมพิวเตอรหรือระบบแลน

FTTH (Fiber to the Home) เปนเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตบอรดแบนดความเร็วสูงผาน
สายเคเบิลใยแกวนําแสง ดวยความเร็วสูงถึงระดับ 1,000 Mbps ทําใหการรับ-สงขอมูล
ที่เร็วอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวา DSL

Cellular การเขาถงึอินเทอรเนต็โดยใชเครอืขายของโทรศพัทมอืถอืหรอืเซลลลูาร (Cellular) 
นัน้สามารถเขาถงึไดทกุทีท่ีเ่ราไดรบัสญัญาณโทรศัพท แตประสิทธิภาพของการใชงานจะ
ถกูจาํกดัโดยความสามารถของโทรศัพทและขนาดของเซลลทีท่าํการเชื9อมตอ ความพรอม
ของการเขาถึงอินเทอรเน็ตโดยใชเครือขายของโทรศัพทมือถือ 3G, 4G หรือ 5G เปน
ประโยชนอยางยิ่งในบริเวณพื้นที่ที่ไมไดมีการเชื9อมตออินเทอรเน็ตดวยวิธีการอยางอื9น 
หรือสําหรับผูที่อยูในระหวางการเดินทาง

ดาวเทยีม (Satellite) ดาวเทยีมเปนตวัเลอืกทีด่สีําหรบับานหรอืสํานกังานทีไ่มไดใช DSL 
หรือเคเบิล การรับสัญญาณดวยจานดาวเทียมตองมีเสนทางการรับสัญญาณที่ชัดเจน 
(Clear Line of Sight) ไมมีสิ่งขัดขวางไปยังดาวเทียม ดังนั้น อาจจะเปนการยากในพื้นที่
ปาทึบหรือสถานที่ที่มีสิ่งกีดขวาง โดยความเร็วในการเชื9อมตอจะแตกตางกันขึ้นอยูกับ
คุณภาพของสัญญาณ ซ่ึงโดยปกติมักจะอยูในระดับดี คาใชจายในการติดตั้งอุปกรณอาจ
จะสงูและมคีาบรกิารรายเดอืนในระดบัปานกลาง ความพรอมของการเขาถงึอนิเทอรเนต็
ผานดาวเทยีมเปนประโยชนอยางย่ิงในพืน้ทีท่ีไ่มไดมกีารเชื9อมตออนิเทอรเนต็ตลอด หรอื
พืน้ทีห่างไกล แตเริม่มกีารใหบรกิารอนิเทอรเนต็ความเรว็สงูผานดาวเทยีมอยาง Starlink 
ที่มีพื้นที่การใชงานครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลก ขอแตกตางของอินเทอรเน็ตจาก Starlink 
คือ การท่ีดาวเทียมของ Starlink จะโคจรในวงรอบที่ตํ่ามาก ๆ  (Low Earth Orbit) 
ตํ่ากวาดาวเทียมทั่ว ๆ  ไปที่เราใชงานกันในปจจุบันมากกวา 60 เทาตัว
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รูปที่ 1.3 การดาวนโหลดและการอัปโหลด

2. การเชื�อมตอธุรกิจกับอินเทอรเน็ต

ตัวเลือกการเชื9อมตอขององคกรนั้นแตกตางจากตัวเลือกของผูใชตามบาน ธุรกิจอาจตองใช
แบนดวิดทสูงเปนแบนดวิดทเฉพาะ (Dedicated Bandwidth) ที่ไมตองใชรวมกับใครและบริการ
ที่จัดการได ตัวเลือกการเชื9อมตอที่มีแตกตางกันขึ้นอยูกับจํานวนของผูใหบริการที่อยูในบริเวณนั้น

ตัวเลือกการเชื9อมตอโดยทั่วไปสําหรับองคกรซึ่งรวมถึง

สายเชาหรือวงจรเชา (Dedicated Leased Line) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีเกา คือการ
เชื9อมตอเฉพาะจากผูใหบริการไปยังลูกคา โดยสายเชาจะสงวนวงจรที่เชื9อมตอโดยมีการ
แยกสําหรับเสียงและขอมูลเครือขาย หรืออยางใดอยางหนึ่ง วงจรเชาปกติจะคิดอัตรา
รายเดือนหรือรายปซึ่งมีแนวโนมราคาแพง ในทวีปอเมริกาเหนือจะใชวงจรสายเชา T1 
(1.54 Mbps) และ T3 (44.7 Mbps) ในขณะที่ในสวนอื9น ๆ  ของโลก จะใชวงจรสายเชา 
E1 (2 Mbps) และ E3 (34 Mbps)

เมโทรอีเทอรเน็ตหรืออีเทอรเน็ตระดับเมือง (Metro Ethernet) โดยท่ัวไปผูใหบริการ
จะเตรียมการใหบริการการเชื9อมตอนี้ไปยังลูกคาผานสายทองแดงหรือใยแกวนําแสง
โดยเฉพาะ ที่ใหแบนดวิดทจาก 10 Mbps ถึง 10 Gbps โดยอีเทอรเน็ตบนสายทองแดง 
(Ethernet over Copper: EOC) จะมีราคาประหยัดมากกวาบริการอีเทอรเน็ตบนใยแกว
นําแสง มีการใชงานอยางกวางขวาง และมีความเร็วสูงสุดถึง 40 Mbps อยางไรก็ตาม 
ถึงแมอีเทอรเน็ตบนสายทองแดงจะมีราคาถูกกวา แตจะถูกจํากัดดวยระยะทางในการให
บรกิาร สวนบริการอเีทอรเนต็บนใยแกวนาํแสงใหการเชื9อมตอทีเ่รว็ทีส่ดุในราคาประหยดั
ตอเมกะบิต แตยังไมครอบคลุมในหลาย ๆ  พื้นที่

DSL ระดับธุรกิจนี้สามารถใชไดในรูปแบบตาง ๆ  และเปนทางเลือกที่ไดรับความนิยมคือ 
เทคโนโลยี Symmetric Digital Subscriber Lines (SDSL) ซ่ึงคลายกับ Asymmetric 
Digital Subscriber Line (ADSL) ที่นิยมใชตามบาน แต SDSL จะใหความเร็วในการ
อปัโหลดและดาวนโหลดในระดบัเดียวกนั สวน ADSL นัน้ถกูออกแบบมาโดยมแีบนดวดิทใน
อัตราที่แตกตางกันโดยดาวนโหลดจะมีความเร็วสูงกวาอัปโหลด
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FTTH (Fiber to the Home) เหมือนกับผูใชงานทั่วไป แตจะเพิ่มความเร็วในการ
อัปโหลดและดาวนโหลดมากขึ้นใหเพียงพอกับการใชงานขององคกร

ดาวเทียม (Satellite) บริการดาวเทียมสามารถใหบริการการเชื9อมตอเมื9อมีปญหาการ
เชื9อมตอโดยใชสายที่ไมสามารถใหบริการได คาใชจายในการติดตั้งอุปกรณจะมีราคา
สูง และคาบริการรายเดือนในระดับปานกลาง การเชื9อมตอแบบนี้คอนขางชาและมี
ความนVาเชื9อถือนอยกวาการเชื9อมตอแบบอื9น ๆ  จึงไมคอยไดรับความนิยมนัก แตการมา
ของดาวเทียม Starlink ตามที่กลาวไปกอนหนา สงผลใหการใชงานดาวเทียมมีแนวโนม
เพิ่มสูงขึ้น

แพลตฟอรมของเครือขาย

1. หลายเครือขาย-หลายบริการ

โทรศัพทแบบด้ังเดิม วิทยุ โทรทัศน และเครือขายขอมูลคอมพิวเตอร แตละเครือขายมี
รูปแบบของตัวเองหลายเครือขาย-หลายบริการ (Multiple Services-multiple Networks) ในอดีต
แตละบรกิารเหลาน้ีตองใชเทคโนโลยีทีแ่ตกตางกันในการนาํสงสญัญาณการสื9อสารโดยเฉพาะ แตละ
บรกิารยงัมชีดุของกฎและมาตรฐานของตวัเองเพื9อทําใหมัน่ใจถงึการสงสญัญาณขามสื9อกลางทีท่ําให
การสื9อสารประสบความสําเร็จตามตองการ เชน สถานีโทรทัศนกระจายสัญญาณผานคลื9นความถี่ 
ฝงผูรบัสามารถรับไดโดยการใชเสาอากาศและแปลงสญัญาณนัน้มาแสดงบนโทรทัศนไดอยางถกูตอง

2. เครือขายที่รวมการใหบริการ

ความกาวหนาดานเทคโนโลยีทาํใหเราสามารถรวม (Consolidate) เครอืขายทีแ่ตกตางกันลง
บนแพลตฟอรมหนึง่ เปนเครอืขายท่ีรวมการใหบรกิารหรอืเรยีกวา “คอนเวริจเนต็เวริก (Converged 
Network)” ท่ีชวยใหเสยีง วดิโีอ และขอมลู เดนิทางผานเครือขายเดียวกันโดยไมจาํเปนตองสรางและ
ดูรักษาเครือขายที่แยกจากกัน ตัวอยางเชน คอมพิวเตอรสวนบุคคล โทรศัพท โทรทัศน สมารตโฟน 
และตัวลงทะเบียนท่ีจุดขายของรานคาปลีก แตมีเพียงหนึ่งโครงสรางพื้นฐานเครือขายที่ใชรวมกัน 
(รูปที่ 1.4) ทําใหการทํางานของแอปพลิเคชันมีคุณภาพสูงขึ้นโดยตนทุนลดลง
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                  เครือขายแบบดั้งเดิม                                       เครือขายท่ีรวมการใหบริการ

รูปที่ 1.4 เครือขายแบบด้ังเดิมและเครือขายที่รวมการใหบริการ

แนวโนมของเครือขาย
เมื9อลองพจิารณาถงึวธิกีารท่ีอนิเทอรเนต็มผีลมากมายตอการเปล่ียนแปลงการดํารงชวีติของ

เรา อนิเทอรเนต็ถอืกาํเนดิเมื9อวันที ่1 มกราคม ค.ศ.1983 หรือเพยีงไมกีส่บิปเทานัน้ แตสงผลใหมกีาร
เปลีย่นแปลงอยางแทจรงิกบัวิธกีารสื9อสารของแตละบุคคลและองคกร ตัวอยางเชน กอนทีอ่นิเทอรเนต็
จะถูกใชงานกันอยางกวางขวาง องคกรและธุรกิจขนาดเล็กสวนใหญจะอาศัยตลาดการพิมพเพื9อใช
ประชาสัมพันธใหผูบริโภคตระหนักถึงผลิตภัณฑของตน ซ่ึงวิธีการนี้มีราคาแพงและประสิทธิภาพ
แตกตางกนัไปตามแตละสื9อ เปรียบเทียบกบัวธิเีขาถงึผูบรโิภคในทกุวนัน้ี ธรุกจิสวนใหญจะมชีองทาง
อนิเทอรเนต็ทีผู่บริโภคสามารถเรียนรูเกีย่วกบัผลติภณัฑของตน อานความคิดเห็นจากลกูคารายอื9น ๆ  
และสั่งซื้อสินคาไดโดยตรงจากเว็บไซต

เทคโนโลยีและอปุกรณใหม ๆ  ของผูใชทยอยออกมาสูตลาด ทาํใหธรุกจิและผูบรโิภคตองมีการ
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา บทบาทของเครือขายที่จะเปลี่ยนไปเพื9อ
ใหการเชื9อมตอของผูคน อุปกรณและขอมลู โดยมีหลายแนวโนมของเครือขายใหมทีจ่ะมผีลกระทบตอ
องคกรและผูบริโภค บางสวนของแนวโนมเหลานี้รวมถึง

อปุกรณใด ๆ  ทีส่ามารถเขาถงึเนือ้หาตาง ๆ  โดยทางใดก็ได (Any device, to any content, 
anyway)
การนาํอปุกรณสวนตวัไปใชทาํงานหรอืเรยีกวา BYOD (Bring Your Own Device) (รปูท่ี 
1.5)
การทํางานรวมกันแบบออนไลน (Online Collaboration) (รูปที่ 1.6)
การใชวิดีโอ (Video) ที่มีแนวโนมมากขึ้นเรื9อย ๆ  เชน Youtube, Tiktok

คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing) (รูปที่ 1.7)
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รูปที่ 1.5 การนําอุปกรณสวนตัวไปใชทํางาน (Bring Your Own Device)

รูปที่ 1.6 การทํางานรวมกันแบบออนไลน (Online Collaboration)

1. คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing)

คลาวดคอมพวิติง้ เปนการใชทรพัยากรคอมพิวเตอร (ฮารดแวรและซอฟตแวร) ทีม่กีารสงมอบ
เปนบริการผานเครอืขาย โดยบรษิทัทีใ่ชฮารดแวรและซอฟตแวรในกลุมคลาวดและจายคาบรกิารตามที่
ใช เหมือนกบัการท่ีเราใชไฟฟาและนํา้ประปา เราไมตองผลติเอง แตเราเปนผูใช ใชเทาไรก็จายเทานัน้
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คอมพิวเตอรที่สํานักงานของเราไมจําเปนตองทําทุกอยางเมื9อตองมีการใชงานแอปพลิเคชัน
ของเครือขาย เครือขายของคอมพิวเตอรจะสรางเปนกลุมคลาวดขึ้นมาและจะทําหนาที่จัดการกับ
แอปพลิเคชันตาง ๆ  แทน ทําใหความตองการของฮารดแวรและซอฟตแวรของเราลดลง เราไมตอง
ลงทนุสาํหรบัระบบคอมพิวเตอรทีม่ปีระสทิธภิาพสงูและราคาแพง ปลอยใหเปนหนาทีข่องผูใหบรกิาร
ในการจัดการเรื9องเหลาน้ัน เราเพียงแตเชื9อมตอกับกลุมคลาวดโดยใชซอฟตแวรซึ่งอาจจะเปนเว็บ
เบราวเซอรและเครือขายของกลุมคลาวดจะดูแลสวนที่เหลือเอง

คลาวดคอมพวิติง้ เปนอกีแนวโนมหนึง่ท่ีนยิมทัว่โลกท่ีเปลีย่นแปลงวิธทีีเ่ราเขาถงึและจดัเก็บ
ขอมลู คลาวดคอมพวิติง้ครอบคลมุทกุบรกิารทัง้แบบจายตามทีส่มคัร (Subscription-based Service) 
หรอืจายตามทีใ่ชงานจรงิ (Pay-per-use Service) เมื9อเราใชงานโดยเชื9อมตอผานอินเทอรเนต็ เสมอืน
เราใชบริการมือถือแบบรายเดือนหรือแบบเติมเงิน คลาวดคอมพิวติ้งชวยใหเราสามารถจัดเก็บไฟล
สวนบคุคล กระทัง่การสาํรองขอมูลในฮารดดสิกไดรฟของเราท้ังหมดบนเซิรฟเวอรผานทางอินเทอรเนต็ 
นอกจากนี้เรายังสามารถใชแอปพลิเคชันบนกลุมคลาวด เชน การใชงานโปรแกรมประมวลผลคํา 
(Word Processing) และการแกไขภาพ (Photo Editing) สามารถทําไดบนกลุมคลาวด (รูปที่ 1.7)

รูปที่ 1.7 คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing)

สําหรับธุรกิจ คลาวดคอมพิวติ้งชวยขยายขีดความสามารถของไอทีโดยไมตองมีการลงทุน
ในโครงสรางพื้นฐานใหม การฝกอบรมบุคลากรใหม หรือใบอนุญาตซอฟตแวรใหม ใหบริการไดตาม
ความตองการและสงมอบทางบริการเหลานั้นไปยังอุปกรณใด ๆ  ที่ใดก็ไดบนโลก
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คําวา “คลาวดคอมพิวติ้ง” ในความเปนจริงหมายถึงการประมวลผลบนเว็บ ตัวอยางของ
การใชงานบนคลาวดคอมพิวติ้ง เชน ธนาคารออนไลน รานคาปลีกออนไลน และการดาวนโหลด
เพลงออนไลน แอปพลเิคชันบนกลุมคลาวดมกัจะสงมอบใหกบัผูใชงานผานทางเวบ็เบราวเซอร ผูใช
ไมจําเปนตองมีซอฟตแวรที่ติดตั้งบนอุปกรณของตนเอง ซึ่งนี้จะชวยใหอุปกรณตางชนิดกันสามารถ
เชื9อมตอไปยังกลุมคลาวด

คลาวดคอมพิวติ้งมีประโยชนตาง ๆ  ดังตอไปนี้

 ผูใชสามารถเขาถงึขอมลูไดตลอดเวลาและทีใ่ดกไ็ดโดยใชเวบ็
เบราวเซอร

 แผนกไอทีไมตองสนใจเรื9องของโครงสราง
หรอืความสามารถของฮารดแวร เพราะผูใหบรกิารเปนผูจดัการเรื9องเหลานัน้ ดังนัน้แผนก
ไอทสีามารถมุงเนนในการสงมอบเครื9องมอืในการทาํเหมอืงขอมลู วิเคราะห และแบงปน
ความรูที่ไดจากฐานขอมูลไฟลและคน

 เทคโนโลยจีะถกูยายจากสาํนกังานของเรา (On-site) 
ไปไวบนกลุมคลาวด ซึ่งจะชวยลดคาใชจายทางดานฮารดแวรและแอปพลิเคชัน

 ประหยัดคาใชจายของฮารดแวรและแอปพลิเคชัน
ซึ่งสามารถใชงานท่ีไหนก็ได

 เราสามารถเขาถึงแอปพลิเคชันและทรัพยากรไดอยาง
งายดาย ดังนั้น บริษัทสามารถตอบสนองไดอยางรวดเร็วตอความตองการของลูกคา 
ซึ่งจะชวยใหกําหนดกลยุทธในการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมใหมที่อาจเขาสูตลาดใหมได

2. ศูนยขอมูล (Data Center)

เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้งสามารถที่จะเปนไปไดเนื9องเพราะความกาวลํ้าของเทคโนโลยี
ศูนยขอมูล (Data Center) ซึ่งเปนสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีใชสําหรับระบบคอมพิวเตอรและมี
องคประกอบที่สัมพันธกันที่สําคัญ (รูปที่ 1.8) ดังนี้

การเชื9อมตอการสื9อสารขอมูลที่มีหลายชองทาง
เซิรฟเวอรเสมือนความเร็วสูง บางครั้งเรียกวาเซิรฟเวอรฟารม (Server Farm) หรือกลุม
เซิรฟเวอร (Server Cluster)
ระบบจัดเก็บขอมูลที่ซํ้าซอนกัน โดยปกติใชเทคโนโลยี SAN (Storage Area Network)
ระบบไฟฟาสํารองหรือมีหลายระบบ
การควบคุมสิ่งแวดลอม เชน เครื9องปรับอากาศ อุปกรณดับไฟ (Fire Suppression)
อุปกรณรักษาความมั่นคงปลอดภัย
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รูปที่ 1.8 ศูนยขอมูล (Data Center)

พืน้ทีข่องศนูยขอมลูอาจจะเปนหองหนึง่ของอาคารหนึง่ ช้ันหนึง่หรอืหลาย ๆ  ช้ัน หรอืท้ังอาคาร 
หรอืหลาย ๆ  อาคารรวมกนั ศนูยขอมลูสมยัใหม สรางขึน้โดยใชคลาวดคอมพวิติง้และเทคโนโลยีแบบ
เสมอืน (Virtualization) เพื9อจดัการขอมลูขนาดใหญทีใ่ชในการทาํธรุกรรมไดอยางมปีระสทิธภิาพ โดย
เทคโนโลยีแบบเสมือนเปนการสรางส่ิงเสมือนจริงของบางสิ่งบางอยาง เชน แพลตฟอรมฮารดแวร 
ระบบปฏิบัติการ (Operating System: OS) อุปกรณจัดเก็บขอมูล หรือทรัพยากรเครือขาย ใน
ขณะที่คอมพิวเตอรทางกายภาพเปนอุปกรณจริง เครื9องเสมือน (Virtual Machine) ประกอบดวย
ชุดของไฟลและโปรแกรมที่ใชในระบบทางกายภาพจริง ซึ่งแตกตางจากการทํางานแบบหลายงาน 
(Multitasking) ทีเ่กีย่วของกบัการทาํงานหลายโปรแกรมบนระบบปฏบิตักิารเดยีวกนั แตเทคโนโลยี
แบบเสมือนเปนการทํางานบนหลาย OS ที่แตกตางกันแบบขนานกับ CPU ตัวเดียว ซึ่งจะชวยลด
คาใชจายในการบริหารและรายจายเปนอยางมาก

โดยทัว่ไปศนูยขอมลูจะมรีาคาแพงมากในการสรางและการบาํรงุรกัษา เนื9องจากเหตผุลนี ้จงึ
มีเฉพาะองคกรขนาดใหญที่สรางศูนยขอมูลสวนตัวขึ้นมาใชเองและใหบริการกับบุคลากรในองคกร 
ตัวอยางเชนโรงพยาบาลขนาดใหญอาจเปนเจาของศูนยขอมูลที่แยกระเบียนผูปวยที่ไดรับการรักษา 
โดยระเบียนเหลานี้เก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส องคกรขนาดเล็กที่ไมสามารถดูแลรักษาศูนยขอมูล
สวนตวัของตนเองได สามารถทีล่ดคาใชจายโดยรวมในการเปนเจาของ โดยการเชาบรกิารเซิรฟเวอร
และบริการการเก็บรักษาขอมูลจากองคกรที่ใหบริการศูนยขอมูลขนาดใหญในกลุมคลาวดได
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บทสรุป
เครือขายและอินเทอรเน็ตมีบทบาทตอชีวิตประจําวันของมนุษยเปนอยางมาก เปลี่ยนแปลง

วธิทีีเ่ราสื9อสารเรยีนรูการทาํงานและแมกระทัง่การเลน ทาํใหแลกเปลีย่นขอความกนัได แมอยูคนละ
มุมโลก คนละเวลา เมื9อใดก็ตามที่ตองการ การใชงานเครือขายมีแนวโนมสูงมากขึ้นเรื9อย ๆ  เพราะมี
อปุกรณตาง ๆ  เขามาเชื9อมตอเครอืขายมากขึน้เรื9อย ๆ  เชน คอมพวิเตอร สมารตโฟน แทบ็เล็ต โทรทศัน 
อุปกรณเซนเซอร รถยนต การใหบริการของเครือขายจึงมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว เครือขายเดียว
สามารถใหบรกิารไดหลากหลายทัง้ วดิโีอ เสยีง ขอมลู ทาํใหเราสามารถทาํงานรวมกันไดอยางงายดาย 
พรอมกันนี้อุปกรณเครื9องเดียวอาจใชทั้งทํางานสวนตัวและทํางานขององคกร และสามารถเชื9อมตอ 
หรอืทาํงานจากทีไ่หนกไ็ด และเวลาไหนกไ็ด จงึมกีารพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกสําหรบัการใชงาน 
เชน เครื9องมอืในการทาํงานรวมกนั ศนูยขอมลู และคลาวดคอมพวิติง้ จะเห็นไดวาเราจะมกีารใชงาน
เครือขายกันเรียกวาแทบจะตลอดเวลาเลยทีเดียว ดังนั้น การเรียนรูเกี่ยวกับการสื9อสารขอมูลและ
เครือขายคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวันจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง เพื9อใหเราสามารถใชและบริหาร
เทคโนโลยีเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค
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แบบฝกหัดทายบท

1. จงอธิบายความหมายของการสื9อสาร

2. จงอธิบายการใชงานเทคโนโลยีเครือขายจากอดีตถึงปจจุบัน

3. จงอธิบายวาเครือขายมีผลกระทบตอชีวิตประจําวันของมนุษยอยางไรบาง

4. จงอธิบายวาเครือขายสนับสนุนวิธีการที่เราสื9อสารอยางไรบาง

5. จงอธิบายพรอมยกตัวอยาง 3 เทคโนโลยีสําหรับการเชื9อมตอผูใชจากระยะไกลเขากับ
อินเทอรเน็ต

6. จงอธิบายพรอมยกตัวอยาง 3 เทคโนโลยีสําหรับการเชื9อมตอธุรกิจกับอินเทอรเน็ต

7. จงอธิบายแนวโนมตาง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นจากการใชงานเครือขาย
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การสื�อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอรจะสามารถทํางาน

ไดนั้น ตองประกอบไปดวยองคประกอบตาง ๆ  ท้ังฮารดแวร ซอฟตแวร 

และกระบวนการ ซึ่งองคประกอบเหลานี้ตองสามารถทํางานรวมกันได

ในบทนี้ จะไดศึกษาองคประกอบและการทํางานพ้ืนฐาน

ของการสื�อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร

“

”

องคประกอบและการทํางาน
ของการสื�อสารขอมูล 
และเครือขายคอมพิวเตอร
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

หลังจากศึกษาจบบทน้ี ทานจะมีความสามารถดังนี้

1. ระบุองคประกอบท่ีสําคัญของเครือขายขอมูลใด ๆ  ได

2. อธิบายบทบาทของอุปกรณที่ใชสรางเครือขายขึ้นมาได

3. อธิบายถึงสื�อที่ใชเชื�อมตออุปกรณตาง ๆ  ได

4. อธิบายลักษณะของสถาปตยกรรมเครือขายเกี่ยวกับความทนทานตอ

ความผิดพลาด (Fault Tolerance) ความสามารถในการขยายขนาด 

(Scalability) คุณภาพของการบริการ (Quality of Service) และ

ความม่ันคงปลอดภัย (Security) ได
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เครือขายคอมพิวเตอร
1. องคประกอบของเครือขายคอมพิวเตอร

เครอืขายคอมพวิเตอร คอืคอมพวิเตอรตัง้แต 2 เครื9องขึน้ไป เชื9อมตอกนัโดยมสีื9อทีอ่าจจะเปน
สายเคเบิลท่ีมแีกนกลางเปนสายทองแดง สายเคเบิลใยแกวนาํแสง หรอืคลื9นวทิย ุโดยมวีตัถปุระสงค
เพื9อแลกเปลี่ยนขอมูลหรือขอความซึ่งกันและกัน การทํางานของเครือขายคอมพิวเตอรนั้นจะมีกฎ 
(Rules) หรือโพรโทคอล (Protocol) ไวสําหรับควบคุมการสื9อสารเพื9อใหการสื9อสารนั้นสําเร็จตาม
ความมุงหมายของผูสง

ในที่นี้คําวา “ขอความ (Message)” หรือ “ขอมูล (Data)” เปนคําศัพทที่ครอบคลุมทั้ง 
เว็บเพจ อีเมล การสงขอความโตตอบแบบทันที (Instant Messages: IM) โทรศัพท ไฟลตาง ๆ  และ
รูปแบบอื9นของการสื9อสารที่ใชงานไดบนอินเทอรเน็ตซ่ึงเปนไดทั้งรูปแบบแอนะล็อก (Analog) และ
ดิจิทัล (Digital) เราจะเรียนรูเกี่ยวกับความหลากหลายของขอความ อุปกรณ สื9อและบริการที่ชวย
การสื9อสารของขอความเหลานั้น และเรียนรูเกี่ยวกับกฎระเบียบหรือโพรโทคอลท่ีผูกองคประกอบ
เครือขายเหลานี้รวมกัน

การสงขอความจากตนทางไปยังปลายทางสามารถสงผานเสนทาง (Pathway หรอื Channel) 
ทีอ่าจจะเปนเสนทางงาย ๆ  แบบเปนสายเสนเดยีวท่ีเชื9อมตอคอมพวิเตอรเครื9องหนึง่ไปยงัคอมพวิเตอร
อีกเครื9องหนึ่ง หรืออาจมีความซับซอนที่ตองสงผานเครือขายท่ีครอบคลุมท่ัวโลกผานโครงสราง
พืน้ฐานของเครอืขาย (Network Infrastructure) ซึง่ไดเตรยีมชองทางท่ีมัน่คงและเชื9อถอืไดสาํหรบั
การสื9อสารที่สามารถจะเกิดขึ้นได

การสงขอความไปบนเสนทางน้ันตองแปลงขอความใหเหมาะกับเสนทางท่ีใชงาน ดังนั้น
บางครั้งจึงตองทําการเขารหัส (Encoding) ใหเหมาะสมกับเสนทาง เชน โดยฝงสง (Transmitter) 
แปลงสัญญาณเสยีงใหเปนคลื9นวทิยเุพื9อสงไปในอากาศได เมื9อฝงรับ (Reciever) ไดรบัคลื9นวทิยนุัน้ 
ก็จะทําการถอดรหัส (Decoding) กลับเปนสัญญาณเสียงท่ีฝงรับเขาใจได

แตละเครือขายขอมูลอาจมีความแตกตางกันไปในเรื9องขนาดและความสามารถ แตทุก
เครือขายขอมูลมี 4 องคประกอบพื้นฐานที่สําคัญเหมือนกัน (รูปท่ี 2.1) เชนเดียวกับการสื9อสาร
ขอมูล (รูปที่ 1.1 ของบทที่ 1) คือ

ขอความ (Messages) เปนคาํศพัททีค่รอบคลมุทัง้ เวบ็เพจ อีเมล การสงขอความโตตอบ
แบบทันที เสียง โทรศัพท และรูปแบบอื9น ๆ  ของการสื9อสารที่ใชงานไดบนอินเทอรเน็ต 
เปนไดทั้งรูปแบบแอนะล็อกและดิจิทัล
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รูปที่ 2.1 องคประกอบของเครือขายประกอบดวยขอความ อุปกรณ สื9อ และกฎ

อุปกรณหรือดีไวซ (Devices) แบงออกเปน 2 ประเภทคือ อุปกรณปลายทาง (End 
Devices) และอุปกรณเครือขายตัวกลาง (Intermediary Network Devices) โดย
ในแตละอุปกรณจะมีบริการหรือเซอรวิส (Service) รวมถึงกระบวนการหรือโพรเซส 
(Processes) เพื9อทํางานบางอยาง เชน การนําสงขอมูล หรือการแจงเตือนขอผิดพลาด 
เปนตน เซอรวสิจะกระจายอยูบนอปุกรณตลอดทัง้เครอืขาย เซอรวสิเหลานีอ้าํนวยความ
สะดวกใหกับการสื9อสารออนไลน เชน อีเมล ประชุมทางไกล สื9อสังคมออนไลน และการ
สงขอความโตตอบแบบทันที เชน Line Application, Messenger หรือ Skype

สื3อหรอืมเีดยี (Media หรือ Channel) ใชขนสงขอความจากอปุกรณตวัหนึง่ไปยงัอปุกรณ
อื9น แบงออกเปน 3 ประเภทคือ แบบมีสายใชทองแดง แบบมีสายใชใยแกวนําแสงหรือ
พลาสติก และไรสาย

กฎหรือขอตกลง (Rules หรือ Agreements) หรือเรียกวาโพรโทคอล (Protocol) เปน
ระเบยีบวิธหีรือขอตกลงในการสื9อสาร ทีค่อยควบคมุการใหบรกิารหรือเซอรวสิ (Service) 
รวมถึงกระบวนการหรือโพรเซส (Processes) ที่มีอยูในแตละอุปกรณ ชวยกําหนดขนาด
และรูปแบบของขอความทีจ่ะสง หรือกาํหนดทศิทางการสง ชวยในการแกไขขอผดิพลาด
ในการสงขอมูล วิธีการสง วิธีการรับและการตีความขอมูล (จะอธิบายเพิ่มเติมในบทนี้)

อปุกรณและสื9อเปนองคประกอบทางกายภาพ หรือฮารดแวรของเครอืขาย ฮารดแวรมกัจะเปน
สวนที่มองเห็นเชน แล็ปท็อป พีซี สวิตช เราเตอร จุดเชื9อมตอไรสายหรือแอกเซสพอยต (Wireless 
Access Point) หรอืสายทีใ่ชในการเชื9อมตออปุกรณ บางครัง้บางสวนอาจจะไมสามารถมองเหน็ไดใน
กรณีของสื9อไรสาย ขอความจะถูกสงผานทางอากาศโดยใชคลื9นความถี่วิทยุที่มองไมเห็น (Invisible 
Radio Frequency Wave) คลื9นอินฟราเรด (Infrared Wave) หรือไมโครเวฟ (Microwave)

อุปกรณเครือขายที่ใชในการเตรียมการใหบริการหรือเซอรวิสและกระบวนการหรือโพรเซส 
มกัจะเปนโปรแกรมสําหรบัการสื9อสารทีเ่รยีกวาซอฟตแวรซึง่ทาํงานบนอปุกรณเครอืขาย โดยบรกิาร
เครอืขายจะเตรียมขอมลูในการตอบสนองตอการรองขอบรกิารน้ัน รวมถึงแอปพลเิคชันของเครือขาย
ที่ผูใชนิยมใชกันทุกวัน เชน บริการอีเมลโฮสติ้ง (Email Hosting Services) และเว็บโฮสติ้ง (Web 
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Hosting) สวนกระบวนการจะเตรียมฟงกชันการทํางาน (Functionality) ท่ีกําหนดและเคลื9อนยาย
ขอความผานเครือขายไป โดยกระบวนการเปนสวนที่เราเห็นไดนอยที่สุด หรืออาจจะมองไมเห็นเลย 
แตมีความสําคัญตอการดําเนินงานของเครือขายเปนอยางยิ่ง

เซอรวิสและโพรเซสเปนโปรแกรมของการสื9อสาร ที่เรียกวาซอฟตแวร ที่ทํางานบนอุปกรณ
เครือขาย บริการเครือขายเตรียมขอมูลในการตอบสนองตอการรองขอการบริการรวมถึงหลาย ๆ  
แอปพลเิคชนัของเครือขายทีค่นทัว่ไปใชงาน เชน อเีมลบรกิารโฮสติง้ และบรกิารเวบ็โฮสติง้ โพรเซสเตรยีม
ฟงกชันที่กําหนดทิศทางและยายขอความผานเครือขาย กระบวนการนี้มีความสําคัญกับเรานอยมาก
แตมีความสําคัญกับการดําเนินงานของเครือขาย

2. อุปกรณปลายทางและบทบาทในเครือขาย

อุปกรณที่คนสวนใหญคุนเคยจะเรียกวาอุปกรณปลายทางหรืออุปกรณของผูใชงาน (End 
Device หรือ End Point) อุปกรณเหลานี้เปนอินเทอรเฟซหรือการเชื9อมตอระหวางเครือขายของ
มนุษยและเครือขายการสื9อสารพ้ืนฐาน คืออุปกรณที่ผูใชใชงานโดยตรง เชน

คอมพิวเตอร (Work Stations, Laptops, File Servers, Web Servers)
เครื9องพิมพเครือขาย
โทรศัพท VoIP

กลองรักษาความมั่นคงปลอดภัย
อุปกรณมือถือ (เชน สแกนเนอรบารโคดแบบไรสาย, PDA)

ในบริบทของเครือขาย อปุกรณปลายทางจะเรยีกวา “โฮสต (Host)” หรอื “โหนด (Node)” ซึง่
เปนไดทัง้ตนทางหรอืปลายทางของขอความทีถ่กูสงผานเครอืขาย เพื9อใหแยกความแตกตางของโฮสต
หนึง่ออกจากอกีโฮสตในเครือขาย แตละโฮสตบนเครือขายจะมกีารระบุทีอ่ยูหรอืแอดเดรส (Address) 
เมื9อโฮสตเริม่ตนการสื9อสารจะใชแอดเดรสของโฮสตปลายทางเพื9อระบตุาํแหนVงทีข่อความจะถกูสงไป

โฮสตทาํหนาทีเ่ปนเครื9องลกูขายหรอืไคลเอนต (Client) เครื9องแมขายหรอืเซริฟเวอร (Server) 
หรือทั้งสองอยาง โดยซอฟตแวรที่ติดตั้งบนโฮสตจะกําหนดบทบาทท่ีจะเปนของโฮสตบนเครือขาย 
เซริฟเวอรเปนโฮสตทีม่ซีอฟตแวรทีใ่ชในการตดิตัง้ทีช่วยใหโฮสตนัน้สามารถใหขอมลูและการบริการ 
เชน อีเมล หรือเว็บเพจ กับโฮสตอื9นในเครือขาย ไคลเอนตเปนโฮสตที่ไดติดตั้งซอฟตแวรที่ชวยให
โฮสตเหลานั้นสามารถขอและแสดงขอมูลที่ไดรับจากเซิรฟเวอร

3. อุปกรณตัวกลางและบทบาทในเครือขาย

นอกจากอปุกรณปลายทาง เครือขายยงัตองพึง่พาอปุกรณตวักลาง (Intermediary Devices) 
ทีเ่ตรยีมการเชื9อมตอและการทาํงานเบือ้งหลงัเพื9อใหแนVใจวาสตรมีขอมลูสงผานเครอืขายไปได อปุกรณ
เหลานี้เชื9อมตอโฮสตจากแตละเครือขายและสามารถเชื9อมตอหลาย ๆ  เครือขายเขาดวยกัน โดยจะ
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สรางเปนอินเทอรเน็ตเวิรก (Internetwork) (การเชื9อมตอเครือขายเขากับเครือขาย) หรือเรียกวา 
“อินเทอรเน็ต (Internet)” ซ่ึงเปนเครือขายที่ใหญที่สุดในโลก อุปกรณตัวกลางเหลานี้ ผูใชสามารถ
จับตองได แตวาไมสามารถใชงานไดโดยตรง เชน

อปุกรณสาํหรบัการเขาถงึเครอืขาย (Network Access Devices) เชน ฮบั (Hub) สวติช 
(Switch) และจุดเชื9อมตอไรสายหรือไวรเลสแอกเซสพอยต (Wireless Access Point)
อปุกรณเชื9อมตอระหวางเครอืขาย (Internetworking Devices) เชน เราเตอร (Router)
เซิรฟเวอรสําหรับการสื9อสารและโมเด็ม (Communication Servers and Modems)
อุปกรณรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security Devices) เชน ไฟรวอลล (Firewall)

บทบาทของตัวกลางอปุกรณ คอืการจดัการขอมลูขณะทีข่อมลูไหลผานเครอืขาย โดยอปุกรณ
เหลานี้ใชแอดเดรสของโฮสตปลายทางรวมกับขอมูลเก่ียวกับการเชื9อมโยงเครือขาย เพื9อกําหนด
เสนทางที่ขอความควรใชผานเครือขาย โดยมีหนาที่และกระบวนการดังนี้

สรางและทวนสงสัญญาณขอมูล (Regenerate and Retransmit Data Signals)
เก็บดูแลรักษาขอมูลเกี่ยวกับเสนทางท่ีมีอยูโดยผานเครือขายและ Internetwork

แจงอุปกรณอื9น ๆ  ถึงขอผิดพลาดและความลมเหลวการสื9อสาร
กําหนดทิศทางของขอมูลไปตามทางเดินสํารองเมื9อมีความลมเหลวการเชื9อมโยง
จําแนกและกําหนดทิศทางของขอความตามลําดับความสําคัญหรือ QoS (Quality of 
Service)
อนุญาตหรือปฏิเสธการไหลของขอมูลตามการตั้งคาการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

4. สื�อเครือขาย

การสื9อสารผานเครือขายจะถูกนําสงสื9อมีเดียหรือสื9อกลาง (Media หรือ Medium) โดย
สื9อกลางเตรียมชองทาง (Channel) ที่ขอความจะใชเดินทางจากตนทางไปยังปลายทาง สื9อกลางใช
เชื9อมตออุปกรณและเตรียมเสนทางท่ีขอมูลสามารถสงผานไปได สื9อเหลานี้มี 3 ประเภท คือ

สายโลหะภายในสายเคเบิล (Metallic Wres within Cables)
ใยแกวหรือพลาสติก (เคเบิลใยแกวนําแสง) (Fiber Optic Cable)
การสงไรสาย (Wireless Transmission)

การเขารหัสสัญญาณสําหรับขอความที่สงจะแตกตางกันไปตามแตละประเภทของสื9อ เชน 
สําหรับสายไฟโลหะขอมูลจะถูกเขารหัสเปนแรงดันไฟฟา (Electrical Impulses) ท่ีตรงกับรูปแบบ
เฉพาะ สําหรับใยแกวนําแสงจะเปนพัลสของแสง (Pulses of Light) ภายในชวงท้ังแสงอินฟราเรด 
(Infrared) หรอืแสงทีม่องเหน็ (Visible Light) สาํหรบัการสงไรสาย รปูแบบของคลื9นแมเหลก็ไฟฟา
จะแทนคาบิตตาง ๆ
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ชนิดที่แตกตางกันของสื9อเครือขายมคีุณสมบัตแิละมีขอดีที่แตกตางกัน แตละสื9อเครือขายมี
ลกัษณะและความเหมาะสมสาํหรับจดุประสงคทีแ่ตกตางกนั เกณฑในการเลอืกสื9อของเครอืขายคอื

ระยะทางท่ีสื9อสามารถสงสัญญาณประสบความสําเร็จ
สภาพแวดลอมที่สื9อจะตองติดตั้ง
ปริมาณของขอมูลและความเร็วที่จะตองสงผานสื9อ
คาใชจายของสื9อและการติดตั้ง

5. ประเภทของเครือขาย

โครงสรางพ้ืนฐานเครือขายอาจจะแตกตางกันมากในแงของ
ขนาดของพ้ืนที่ที่ครอบคลุม
จํานวนผูใชที่เชื9อมตอ
จํานวนและประเภทของบริการที่มีอยู

โครงสรางพื้นฐานเครือขาย 2 ชนิดที่พบมากท่ีสุดคือ
Local Area Network (LAN) หรือแลน เปนโครงสรางพื้นฐานเครือขายที่เตรียมการ
เขาถึงเครือขายกับผูใชและอุปกรณปลายทางในพื้นที่ทางภูมิศาสตรที่มีขนาดเล็ก
Wide Area Network (WAN) หรือแวน เปนโครงสรางพื้นฐานเครือขายที่เตรียมการ
เขาถึงเครือขายกับเครือขายอื9น ๆ  สําหรับพื้นที่ทางภูมิศาสตรขนาดใหญ

นอกจากนี้ ยังมีประเภทอื9น ๆ  ของเครือขายรวมถึง
Metropolitan Area Network (MAN) หรือแมน เปนโครงสรางพื้นฐานเครือขายท่ี
ครอบคลุมพื้นที่ทางกายภาพที่มีขนาดใหญกวาแลนแตมีขนาดเล็กกวาแวน (เชน ใน
เมอืงใหญอยางกรุงเทพมหานคร อาจจะมเีครอืขายของตนเองทีเ่ชื9อมตอหนVวยงานตาง ๆ  
ภายใตการกํากับดูแลเขาดวยกัน) โดยทั่วไป MAN จะดําเนินการโดยองคกรเดียว เชน 
องคกรขนาดใหญ
Wireless LAN (WLAN) หรือแลนไรสาย จะคลายกับแลน แตจะเปนการเชื9อมตอแบบ
ไรสายกับผูใชและมักใชในพื้นที่ทางภูมิศาสตรที่มีขนาดเล็กเนื9องจากสื9อท่ีใชคือคลื9นวิทยุ
ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมคอนขางแคบเมื9อเทียบกับการใชสายที่มีระยะทางไกลกวา
Storage Area Network (SAN) หรอืแซน เปนโครงสรางพืน้ฐานเครอืขายทีอ่อกแบบมา
เพื9อรองรบัไฟลเซริฟเวอรและเตรยีมการจัดเกบ็ (Storage) การเรยีกด ู(Retrieval) และ
การทําสําเนา (Replication) ขอมูล โดย SAN จะเกี่ยวของกับเซิรฟเวอรระดับไฮเอนด
ที่มีหลายอารเรยดิสก (ที่เรียกวาบล็อก) และใชเทคโนโลยีในการเชื9อมตอโครงขายดวย
การใชสายใยแกวนําแสงหรือ Fibre Channel
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นอกจากนี้ เครือขายยังสามารถแบงออกไดเปน 4 ลักษณะ คือ
เครือขายขนาดเล็กในบาน (Small Home Network) เปนเครือขายในบานที่ทําการ
แชรไฟล เครื9องพิมพ (Printer) รูปภาพ เพลง ระหวางคอมพิวเตอรที่อยูในบานของเรา 
ซึ่งจัดเปนเครือขายแลน และทําการเชื9อมตอกับอินเทอรเน็ต
เครอืขายสาํนกังานทีบ่านหรือสาํนกังานขนาดเลก็ (Small Office/Home Office (SOHO) 
Network) ทาํใหคอมพวิเตอรภายในสาํนกังานทีบ่าน (Home Office) หรือสาํนกังานระยะ
ไกล (Remote Office) สามารถเชื9อมตอกบัเครอืขายขององคกรได หรือเขาถงึทรัพยากร
ตาง ๆ  ขององคกรได ซึ่งจัดเปนเครือขายแลน
เครือขายองคกรขนาดกลางถึงใหญ (Medium to Large Networks) เชน บริษัทขนาด
ใหญหรือโรงเรียน มหาวิทยาลัยท่ีมีหลายสาขา หลายอาคาร หลายท่ีตั้ง โดยมีการ
เชื9อมตอคอมพิวเตอรจํานวนหลักรอยถึงหลายพันเครื9องเขาดวยกัน และอาจใหบริการ
ลูกคาโดยผานการเชื9อมตอผานเครือขายอินเทอรเน็ตซึ่งจัดเปนเครือขายแวน
เครือขายระดับโลก (World-wide Network) คือเครือขายอินเทอรเน็ตนั่นเอง ซึ่ง
อินเทอรเน็ตนั้นเปนเครือขายที่มีการเชื9อมตอเครือขายทั่วโลกเขาดวยกัน

6. รูปแบบการจัดสรรทรัพยากรในเครือขาย

 ไคลเอนตและเซิรฟเวอร

คอมพวิเตอรทกุเครื9องทีเ่ชื9อมตอกบัเครือขายทีม่สีวนรวมโดยตรงในการสื9อสารผานเครือขาย
จะแบงออกเปนโฮสต (Host) หรืออุปกรณปลายทาง (End Device) โดยโฮสตสามารถสงและรับ
ขอความในเครือขายนัน้ได โดยอปุกรณปลายทางสามารถทําหนาทีเ่ปนไคลเอนต หรอืเซริฟเวอร หรอื
ทัง้สองอยาง ซอฟตแวรทีต่ดิตัง้บนเครื9องคอมพวิเตอรทาํหนาทีก่าํหนดบทบาทคอมพวิเตอรเครื9องนัน้

เซริฟเวอร (Server) คอืโฮสตทีม่กีารตดิตัง้ซอฟตแวรทีช่วยใหบริการขอมลูบนโฮสตนัน้ได เชน 
อีเมลหรือหนาเว็บเพื9อใหบริการกับโฮสตอื9น ๆ  ในเครือขาย แตละบริการตองการซอฟตแวรสําหรับ
เซิรฟเวอรที่แยกตางหากจากกัน ตัวอยางเชน โฮสตตองใชซอฟตแวรที่ทําหนาที่เปนเว็บเซิรฟเวอร
เพื9อใหบริการเว็บผานเครือขาย

ไคลเอนต (Client) คือโฮสตคอมพิวเตอรที่มีการติดตั้งซอฟตแวรที่ชวยใหสามารถรองขอ
บรกิารและแสดงขอมลูท่ีไดรบัจากเซิรฟเวอรได ตวัอยางของซอฟตแวรไคลเอนตทีเ่ปนเวบ็เบราวเซอร 
เชน Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox เปนตน

คอมพิวเตอรที่มีซอฟตแวรเซิรฟเวอรสามารถใหบริการกับไคลเอนตไดหนึ่งหรือหลาย
ไคลเอนตพรอมกนั นอกจากนีค้อมพวิเตอรเครื9องเดยีวสามารถมซีอฟตแวรเซริฟเวอรไดหลาย ๆ  ตัว
ที่สามารถทํางานพรอม ๆ  กันได โดยเฉพาะเครือขายในบานหรือธุรกิจขนาดเล็ก เนื9องจากจํากัดดวย
งบประมาณ ซึ่งอาจจะเปนส่ิงจําเปนท่ีคอมพิวเตอรเครื9องหนึ่งจะทําหนาที่เปนเซิรฟเวอรใหบริการ
ไฟล เว็บเซิรฟเวอร และเซิรฟเวอรอีเมลพรอม ๆ  กัน (รูปที่ 2.2)
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ไคลเอนตและเซิรฟเวอรหนึ่งเครื9องมีหนึ่งบริการ

 
เซิรฟเวอรหนึ่งเครื9องมีหลายบริการในเครื9องเดียว

รูปที่ 2.2 ไคลเอนตและเซิรฟเวอร

นอกจากนี ้คอมพวิเตอรทีเ่ปนไคลเอนตยงัสามารถเรยีกใชซอฟตแวรไคลเอนตไดหลายประเภท 
ตามแตละบริการที่ไคลเอนตตองการใชงาน แตตองมีซอฟตแวรไคลเอนตแตละประเภทสําหรับการ
บริการน้ัน เชน ตองการเรียกดูเว็บตองใชเว็บเบราวเซอร ตองการเรียกใชไฟลตองใชโปรแกรม FTP 
ตองการใชบริการ Skype ตองมีโปรแกรม Skype ตองการใชบริการ Line ตองมีโปรแกรม Line 
Application เปนตน ไคลเอนตยังสามารถเชื9อมตอกับเซิรฟเวอรหลายเครื9องในเวลาเดียวกันได 
ตัวอยางเชนผูใชสามารถตรวจสอบอีเมลและดูหนาเว็บในขณะที่มีการสงขอความโตตอบแบบทันที
ผาน Line และการฟงเพลงบนอินเทอรเน็ต
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 เพียรทูเพียร (Peer to Peer)

ซอฟตแวรไคลเอนตและเซิรฟเวอรมักจะทํางานบนคอมพิวเตอรคนละเครื9องกัน แตก็เปน
ไปไดสําหรับคอมพิวเตอรเครื9องหนึ่งที่จะทําหนาที่ทั้งไคลเอนตและเซิรฟเวอรในเวลาเดียวกัน ใน
เครอืขายสาํหรบัธรุกจิขนาดเลก็และบาน เครื9องคอมพวิเตอรจาํนวนมากมกัจะทาํงานเปนเซริฟเวอร
และไคลเอนตในเวลาเดียวกัน เรียกเครือขายประเภทนี้วา “เครือขายเพียรทูเพียร (Peer to Peer)” 
(Peer หมายถึงเทาเทียมกัน Peer to Peer คือคอมพิวเตอรทั้งสองนั้นมีฐานะเทากัน คือเปนไดทั้ง
ไคลเอนตและเซิรฟเวอร)

ตัวอยางเครือขายเพียรทูเพียรอยางงายประกอบดวยคอมพิวเตอรสองตัวท่ีเชื9อมตอโดยตรง
โดยใชการเชื9อมตอแบบมสีายหรือไรสาย ดงัรปูที ่2.3 โดยคอมพิวเตอรตวัหน่ึงทาํหนาทีเ่ปนเซริฟเวอร
ใหบริการเครื9องพิมพ และไคลเอนตรองขอใชไฟล ในขณะที่คอมพิวเตอรอีกตัวหนึ่งทําหนาที่เปน
เซิรฟเวอรใหบริการไฟล และไคลเอนตรองขอใชเครื9องพิมพ

รูปที่ 2.3 เครือขายเพียรทูเพียรแบบงาย

นอกจากน้ี ยังสามารถใชคอมพิวเตอรหลายตัวเชื9อมตอกันเพื9อสรางเครือขายเพียรทูเพียร
ขนาดใหญขึ้นมา แตตองใชอุปกรณเครือขาย เชน ฮับ (Hub) หรือสวิตช (Switch) สําหรับการ
เชื9อมตอระหวางเครื9องคอมพวิเตอรเหลานัน้ ขอเสยีทีส่าํคัญของสภาพแวดลอมแบบเพยีรทเูพยีร คือ 
ประสิทธิภาพการทํางานของโฮสตจะชะลอตัวลง ถาโฮสตทําหนาที่เปนทั้งไคลเอนตและเซิรฟเวอร
ในเวลาเดียวกัน และเมื9อเครือขายเพียรทูเพียรมีขนาดใหญขึ้น ก็ยังมีปญหาเรื9องของความมั่นคง
ปลอดภัย (Security) ตามมาดวย เพราะจะบริหารจัดการยากขึ้น ดังนั้นในเครือขายของธุรกิจขนาด
ใหญ ซึ่งความเปนไปไดที่จะมีทราฟฟกจํานวนมากในเครือขาย ดังนั้น จึงจําเปนตองมีเซิรฟเวอรที่ให
บริการเฉพาะ (Dedicated Server) (คือ ใหบริการเฉพาะเซอรวิสนั้นเทานั้น) เพื9อรองรับการรองขอ
บริการจํานวนมาก
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แลน แวน อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต และเอกซทราเน็ต
1. แลน

เครือขายทองถิ่นหรือแลน (Local Area Networks: LAN) จะมีโครงสรางพื้นฐานเครือขาย
ที่ครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตรที่มีขนาดเล็ก และเครือขายมักจะมีพื้นท่ีครอบคลุมทางภูมิศาสตร
เดียว (รูปที่ 2.4)

คุณลักษณะเฉพาะของระบบแลนไดแก
แลนจะทําการเชื9อมตออุปกรณปลายทางในพื้นที่ที่จํากัด เชน บาน โรงเรียน อาคาร
สํานักงาน หรือมหาวิทยาลัย เปนตน
แลนมักจะมีการบริหารงานโดยองคกรเดียวหรือบุคคลเดียว การควบคุมบริหารระบบที่
ควบคุมนโยบายเกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัย และการควบคุมการเขาถึงมีผล
บังคับใชในระดับเครือขายนั้นเทานั้น
แลนจะมีแบนดวิดทความเร็วสูงในการทํางานระหวางอุปกรณปลายทางภายในแลนและ
อุปกรณตัวกลาง

จะเหน็วาพ้ืนทีค่รอบคลมุนัน้แตกตางกนัมาก เชน บานอาจมีขนาดเลก็มาก สวนมหาวทิยาลยั
นัน้อาจมขีนาดไดถงึกวา 1 พนัไร แตกย็งัเรยีกวาแลน เนื9องจากมพีืน้ทีค่รอบคลมุทางภมูศิาสตรเดยีว 
และมีการบริหารงานโดยองคกรเดียวหรือบุคคลเดียว

รูปที่ 2.4 เครือขาย LAN และ WAN
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2. แวน

เมื9อบรษิทัหรอืองคกรมสีถานทีต่ัง้ทีม่กีารแยกจากกนัโดยระยะทางภมูศิาสตรขนาดใหญกอ็าจ
จําเปนตองใชผูใหบริการการสื9อสารโทรคมนาคม (Telecommunications Service Provider: TSP) 
ผูใหบริการ (Service Providers: SP) หรือผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet Service Providers: 
ISP) ในการเชื9อมตอระบบเครือขายในสถานท่ีที่แตกตางกัน (รูปที่ 2.4) ผูใหบริการโทรคมนาคม
ทํางานเครือขายในระดับภูมิภาคท่ีมีขนาดใหญที่สามารถเชื9อมตอระยะทางไกลได โดยด้ังเดิมแลว 
TSP ทําการขนสงการสื9อสารดวยเสียงและขอมูลบนเครือขายท่ีแยกจากกัน แตเมื9อมีการใชบริการ
มากข้ึน ผูใหบริการเหลาน้ีจะนําเสนอบริการเครือขายขอมูลรวมกัน (Converged Information 
Network Services) ใหกับสมาชิก

แตละองคกรมักจะเชาการเชื9อมตอผานเครือขายผูใหบริการโทรคมนาคม เครือขายเหลานี้ที่
เชื9อมตอระบบเครือขายในสถานที่แยกกันทางภูมิศาสตรจะเรียกวา เครือขายบริเวณกวางหรือแวน 
(Wide Area Network: WAN) แมวาองคกรนั้นจะดูแลรักษาและกําหนดนโยบายและการบริหาร
ทั้งหมดบนเครือขายแลนที่ปลายทั้งสองของการเชื9อมตอ แตนโยบายภายในเครือขายผูใหบริการ
การสื9อสารจะถูกควบคุมโดย TSP

“แวน” ใชอุปกรณเครือขายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื9อสรางการเชื9อมตอระหวาง 
(Interconnection) แลนเขาดวยกนัเพราะตองมกีารกาํหนดคา (Configuring) การตดิตัง้ (Installing) 
และการบํารุงรักษา (Maintaining) โดยผูใหบริการ

“แลน” และ “แวน” มีประโยชนอยางมากกบัองคกร ทําใหมรีปูแบบของการสื9อสารท่ีหลากหลาย 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนอีเมล การฝกอบรมขององคกร และการแบงปนทรัพยากรอื9น ๆ

โดยสรุป คุณลักษณะเฉพาะของแวนไดแก
แวนจะทําการเชื9อมตอแลนตาง ๆ  เขาดวยกนั โดยแลนเหลานัน้อยูในพืน้ทีท่างภมูศิาสตร
กวางหรือภูมิศาสตรที่แตกตางกัน เชน ระหวางเมือง รัฐ จังหวัด ประเทศ หรือทวีป
แวนมักจะดําเนินการโดยผูใหบริการหลายราย
โดยปกติ แวนจะมีแบนดวิดทที่ใชการเชื9อมโยงตํ่า
นอกเหนือจากนี้ ผูใชงานไมสามารถควบคุมอุปกรณที่ใชเชื9อมตอในแวนได
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3. อินเทอรเน็ต

แมวาการใชแลนหรือแวนจะมีประโยชน แตคนสวนใหญยังตองการที่จะสื9อสารกับทรัพยากร
บนเครือขายอื9นที่อยูนอกเครือขายตนเองไมวาจะเปนเครือขายทองถิ่น มหาวิทยาลัย หรือองคกร 
ก็ลวนตองการเชื9อมตอเครือขายภายนอกซ่ึงสามารถทําไดโดยการใชอินเทอรเน็ต (The Internet) 
เพื9อจะเขาถึงทรัพยากรของเครือขายอื9นบนอินเทอรเน็ต เชน การดูวิดีโอ การฟงเพลง การคนหา
ขอมูล การแลกเปล่ียนไฟล การเลนเกมส เปนตน

อินเทอรเน็ตเปนการรวบรวมเครือขายท่ัวโลกที่เชื9อมตอกัน (เรียกวาอินเทอรเน็ตเวิรกหรือ
เรียกยอวา “อินเทอรเน็ต (internet)” โดยไดรับความรวมมือจากแตละเครือขายในการแลกเปลี่ยน
ขอมลูโดยใชมาตรฐานเดยีวกัน ผานสายโทรศพัท สายเคเบลิทองแดง สายเคเบลิใยแกวนําแสง การ
สงสญัญาณไรสาย และการเชื9อมโยงผานดาวเทียม ทาํใหผูใชอนิเทอรเนต็สามารถแลกเปล่ียนขอมลู
ในหลากหลายรูปแบบ

อินเทอรเน็ตเปนกลุมของเครือขายและไมไดเปนเจาของโดยบุคคลใดหรือกลุมใด เพื9อความ
มัน่ใจในการสื9อสารทีม่ปีระสทิธิภาพในโครงสรางพืน้ฐานทีม่คีวามหลากหลายนี ้จาํเปนตองมเีทคโนโลยี
และมาตรฐานที่ใชสอดคลองและเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปซึ่งเปนความรวมมือของหนVวยงานการ
บรหิารเครือขายจาํนวนมาก มอีงคกรทีไ่ดรบัการพฒันาข้ึนเพื9อวตัถปุระสงคในการใหความชวยเหลือ
ในการบํารุงรักษาและดูแลโครงสรางและมาตรฐานของโพรโทคอลและโพรเซสที่ใชในอินเทอรเน็ต 
โดยองคกรเหลานี้รวมถึง Internet Engineering Task Force (IETF), Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers (ICANN) และ Internet Architecture Board (IAB) และ
องคกรอื9น ๆ  อีกมากมาย ซึ่งจะอธิบายในบทท่ี 3

หมายเหตุ
1. i internet

I Internet (Network of Networks)

2. internetwork ( ) data network (
) network ( )

internetwork internetwork

(terms)
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4. อินทราเน็ตและเอกซทราเน็ต

มีอีกคําศัพทที่เรียกประเภทของเครือขายอีกสองคําที่มีความคลายคลึงกับคําวาอินเทอรเน็ต
คือ อินทราเน็ต ((Intranet) และเอกซทราเน็ต (Extranet) (รูปที่ 2.5)

รูปที่ 2.5 อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต และเอกซทราเน็ต

อนิทราเนต็เปนคาํทีม่กัจะใชเพื9ออางถงึการเชื9อมตอสวนตัวของแลนและแวนท่ีเปนขององคกร
หนึ่ง และถูกออกแบบมาใหสามารถเขาถึงไดเฉพาะสมาชิกขององคกร พนักงานหรือคนอื9น ๆ  ที่ได
รับอนุญาต อินทราเน็ตโดยพื้นฐานคืออินเทอรเน็ตที่จะสามารถเขาถึงไดจากภายในองคกรเทานั้น

องคกรอาจมกีารเผยแพรหนาเวบ็บนอินทราเนต็เก่ียวกบัเหตกุารณภายใน นโยบายสขุภาพและ
ความม่ันคงปลอดภัย จดหมายขาวสําหรับเจาหนาที่ และไดเรกทอรีโทรศัพทของพนักงาน ตัวอยาง
เชน โรงเรียนอาจจะมีอนิทราเนต็ทีม่ขีอมลูเกีย่วกบัตารางเรยีน หลักสตูรออนไลน และกระดานสนทนา 
อินทราเน็ตมักจะชวยในจัดการเอกสารกระดาษท่ีไมจําเปนและเพิ่มความเร็วในการทํางาน พนักงาน
ทีท่าํงานนอกองคกรอาจจะสามารถเขาถงึอนิทราเนต็ไดโดยใชการเชื9อมตอทีป่ลอดภยัไปยงัเครอืขาย
ภายในองคกรโดยใชวิธีการที่เรียกวา VPN (Virtual Private Network)

สวนเอกซทราเน็ตนั้น องคกรอาจจะใชเพื9อเตรียมการเขาถึงท่ีมีความม่ันคงปลอดภัยใหกับ
บคุคลทีท่าํงานใหกบัองคกรอื9น แตจาํเปนตองใชขอมลูขององคกรของเรา ตวัอยางของเอกซทราเน็ต
ไดแก บริษัทเตรียมการเขาถึงเครือขายใหกับซัพพลายเออร/ผูรับเหมาภายนอก โรงพยาบาลเตรียม
บรกิารระบบการจองใหกบัแพทยเพื9อท่ีแพทยจะสามารถจดัการการนดัหมายสาํหรบัผูปวยของตนเอง 
สาํนกังานการศกึษาทองถิน่เตรยีมงบประมาณและขอมลูสวนบคุคลใหกบัโรงเรยีนในเขตพ้ืนทีข่องตน
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เครือขายที่เชื�อถือได
เครอืขายจะตองสนบัสนนุการใชงานและการบริการท่ีหลากหลาย รวมถึงการทํางานบนความ

หลากหลายของสายเคเบิลและอุปกรณทีใ่ชสรางโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพข้ึนมา สถาปตยกรรม
เครอืขาย (Network Architecture) ในบริบทนี ้หมายถึงเทคโนโลยทีีส่นบัสนนุโครงสรางพืน้ฐานและ
การใหบริการโปรแกรมและกฎระเบียบ หรือโพรโทคอลท่ีใชเคลื9อนยายขอความในเครือขาย

เราจะพบวาในการพฒันาเครือขายม ี4 ลักษณะพ้ืนฐานทีส่ถาปตยกรรมตองมเีพื9อตอบสนอง
ความคาดหวังของผูใชคือ

การทนทานตอความผิดพลาด (Fault Tolerance)
ความสามารถในการขยายขนาด (Scalability)
คุณภาพของบริการ (Quality of Service: QoS)
รักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security)

1. ความทนทานตอความผิดพลาด

 ความทนทานตอความผิดพลาดในวงจรเปลี่ยนเครือขาย

ผูใชสวนใหญคาดหวงัวาอนิเทอรเนต็จะสามารถใชไดเสมอ  ดังนัน้ สถาปตยกรรมเครือขายที่
ถูกสรางขึ้นจะตองมีความทนทานตอความผิดพลาด ซ่ึงหมายถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ณ จุดหนึ่ง
ควรจะมผีลกระทบกบัอุปกรณจาํนวนนอยทีส่ดุ และมคีวามสามารถในการฟนตัวของเครือขายทีท่าํได
อยางรวดเร็วเชนเมื9อเกิดความลมเหลวขึ้น โดยในเครือขายจะมีหลายเสนทางระหวางแหลงตนทาง
และปลายทางของขอความ ถาเสนทางหน่ึงลมเหลว ขอความก็สามารถเปลี่ยนไปสงไดทันทีบนการ
เชื9อมโยงท่ีแตกตางกัน การมีหลายเสนทางไปยังปลายทาง เรียกเสนทางเหลานั้นวาเสนทางสํารอง
หรือเสนทางซํ้าซอน (Redundant Path)

เครือขายเชิงเชื�อมตอที่ใชวงจรสลับหรือสวิตช 

(Circuit-Switched Connection-Oriented Networks)

เพื9อใหเขาใจถึงความจําเปนในการมีเสนทางซ้ําซอน ลองพิจารณาวิธีการที่ระบบโทรศัพท
เริ่มตนทํางาน เมื9อเราทําการโทร.โดยใชชุดโทรศัพทแบบด้ังเดิม เริ่มแรกจะผานขั้นตอนการ
สรางการเชื9อมตอ (Setup) ซึ่งกระบวนการนี้จะระบุตําแหนVงของสวิตชิ่งโทรศัพทหรือวงจรสลับ 
(Telephone Switching Locations) ระหวางผูโทร. (ตนทาง) และโทรศัพทที่รับสาย (ปลายทาง) 
โดยเสนทางน้ันจะเปนเสนทางชั่วคราว หรือวงจรที่ถูกสรางขึ้นในชวงระยะเวลาของการสนทนาน้ัน 
หากการเชื9อมโยงหรืออุปกรณใด ๆ  ในวงจรลมเหลว การโทร.นั้นก็จะหลุดไป ตองมีการเชื9อมตอใหม 
โดยการเรียกใหมจะทํากับวงจรอื9น ขั้นตอนการเชื9อมตอนี้จะเรียกวาเปนกระบวนการสลับวงจร 
(Circuit-switched Process) ดังแสดงในรูปที่ 2.6
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เครือขายสลับวงจรใหความสําคัญกับการรักษาการเชื9อมตอวงจรท่ีมีอยู โดยไมสนใจการ
รองขอวงจรใหม หลังจากที่มีการสรางวงจรการสื9อสารขึ้นเพื9อการสนทนานั้น แมวาไมมีการสื9อสาร
พดูคยุเกดิข้ึนเลย วงจรยงัคงเชื9อมตอและทรพัยากรน้ันยังมกีารใชงานอยูจนกระทัง่มฝีายใดฝายหนึง่
วางสายตดัการเชื9อมตอ เนื9องจากมวีงจรจาํนวนจาํกัดทีส่ามารถใชงานไดในขณะเดยีวกนั ดงันัน้ก็เปน
ไปไดทีจ่ะไดรบัขอความแจงวาวงจรทัง้หมดไมวางหรือคูสายไมวาง และไมสามารถสรางการสื9อสารได 
คาใชจายในการสรางเสนทางเลอืกทีม่คีวามจุมากพอทีจ่ะรองรบัการรองขอจํานวนมากพรอมกนั และ
เทคโนโลยีที่จําเปนในการสรางวงจรข้ึนมาใหม (Recreate) แบบไดนามิกในกรณีของความลมเหลว 
เปนเหตุผลท่ีเทคโนโลยีวงจรสลับไมไดเปนทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับอินเทอรเน็ตเพราะไมทนทาน
ตอความเสียหายและมีคาใชจายสูงเมื9อเทียบกับจํานวนการสื9อสารที่ทําได

รปูที ่2.6 Circuit-Switched Connection-Oriented Networks และ Packet Switched Connectionless Network
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 ความทนทานตอความผิดพลาดในการสลับแพ็กเก็ต

เครือขายที่ไมมีการเชื�อมตอโดยการสลับแพ็กเก็ต 

(Packet Switched Connectionless Networks)

ในการคนหาเครือขายที่สามารถทนตอการสูญเสียที่มีนัยสําคัญของการสงผานเครือขาย นัก
ออกแบบอินเทอรเน็ตยุคตนไดทบทวนงานวิจัยเริ่มตนเกี่ยวกับเครือขายการสลับแพ็กเก็ต (Packet 
Switched Networks) โดยแบงขอความขนาดใหญหนึง่ขอความออกเปนหลายบล็อกขอความ (Block) 
ขนาดเล็ก ซึง่เรยีกวาแพก็เกต็ (Packet) แตละแพก็เกต็มขีอมูลระบทุีอ่ยูทัง้ตนทางและปลายทางซึง่
ชวยใหสามารถสงผานทางเครอืขายไปตามเสนทางตาง ๆ  และสามารถประกอบเปนขอความตนฉบบั
เมื9อมาถึงปลายทางของแพ็กเก็ตเหลานั้น

การใชแพ็กเก็ต (Utilizing Packets)

อุปกรณภายในเครือขายนั้นไมรูจักเนื้อหาของแตละแพ็กเก็ต แตสามารถทราบท่ีอยูหรือ
แอดเดรส (Address) ของปลายทางสดุทายและอปุกรณตอไปในเสนทางทีจ่ะใชสงตอไปยังปลายทาง 
ไมมีการสงวนวงจรที่ตองถูกสรางขึ้นระหวางผูสงและผูรับ แตละแพ็กเก็ตจะถูกสงเปนอิสระจาก
สวิตชิ่งหน่ึงไปยังอีกสวิตชิ่งหนึ่ง ในแตละสวิตชิ่งการตัดสินใจเลือกเสนทาง (Routing Decision) 
จะมีการเลือกเสนทางที่ใชในการสงแพ็กเก็ตที่มีตอไปยังปลายทาง ถาเสนทางที่ใชกอนหนานี้ไม
สามารถใชได ฟงกชันการกําหนดเสนทางแบบไดนามิกสามารถเลือกเสนทางที่ดีที่สุดตอไป เพราะ
ขอความจะถูกสงในหลาย ๆ  แพ็กเก็ตมากกวาที่จะเปนขอความที่สมบูรณขนาดใหญเพียงขอความ
เดยีว ซึง่บางแพก็เกต็อาจจะหายเพราะมีความลมเหลวของเสนทาง แพก็เกต็เหลานัน้สามารถถูกสง
ซํา้อกีคร้ังหรอืการรทีรานสมสิชนั (Retransmission) ไปยงัปลายทางตามเสนทางทีแ่ตกตางกนั โดยที่
อุปกรณปลายทางไมจําเปนตองรูวามีขอผิดพลาด (Failure) หรือมีการหาเสนทางใหม (Rerouting) 
เกิดขึ้นในระหวางการเดินทางของแพ็กเก็ต

เครือขายที่ไมมีการเชื�อมตอโดยการสลับแพ็กเก็ต 

(Packet-switched Connectionless Networks)

นกัวจิยัของ DoD (The Department of Defense) ตระหนกัวา Packet-switched Connectionless 
Network (รูปที่ 2.6) มีคุณสมบัติที่จําเปนที่จะสนับสนุนความยืดหยุน (Resilient) สถาปตยกรรม
เครือขายที่ทนทานตอความผิดพลาด การทํางานของ Packet Switched Network จะไมมีการจอง
วงจรสงวนจากแบบตนทางไปยังปลายทาง (End-to-End) เพื9อใชสงขอมูล ดังนั้น ชิ้นสวนใด ๆ  ของ
ขอความสามารถสงผานเครือขายโดยใชเสนทางใดกต็ามทีส่ามารถใชไดดทีีส่ดุ ณ ขณะนัน้ แพก็เกต็
ประกอบดวยชิน้สวนของขอความจากแหลงทีแ่ตกตางกนัสามารถเดนิทางไปบนเครือขายเดยีวกนัใน
เวลาเดียวกนัได ทําใหปญหาของการใชงานตํ่ากวาประสิทธิภาพ (Underutilize) หรอืวงจรวาง (Idle 
Circuits) จะถกูกาํจดัออก ทรัพยากรทีม่อียูทัง้หมดสามารถนาํมาใชในเวลาใดกไ็ดเพื9อสงแพก็เกต็ไป
ยังปลายทางที่ระบุในแพ็กเก็ต โดยการเตรียมวิธีการที่ใชเสนทางซํ้าซอน (Redundant Paths) แบบ
ไดนามิก ซึ่งจะไมมีการแทรกแซงโดยผูใชนั้น อินเทอรเน็ตจึงกลายเปนเครือขายที่มีความทนทาน
ตอความผิดพลาด และวิธีการขยายขีดความสามารถของการสื9อสาร
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เครือขายเชิงเชื�อมตอ (Connection-oriented Networks)

แมวา Packet-switched Connectionless Networks จะตอบสนองความตองการของ DoD 
และยังคงเปนโครงสรางพ้ืนฐานหลักสําหรับอินเทอรเน็ตในปจจุบัน

แตระบบเชงิเชื9อมตอ (Connection-oriented System) กย็งัคงมปีระโยชนบางอยางสําหรบั
บางระบบ เชน ระบบโทรศัพทสลับวงจร (Circuit-switched Telephone System) เพราะทรัพยากร
ในตาํแหนVงของสวิตชิง่โทรศพัทหรอืวงจรสลับตาง ๆ  จะทํางานเฉพาะและมกีารเตรยีมจาํนวนวงจรไว
จํากัด คุณภาพและความสอดคลองของขอความสงผาน Connection-oriented Network สามารถ
รับประกันได สวนประโยชนอื9น ๆ  คือผูใหบริการสามารถเรียกเก็บเงินจากผูใชเครือขายสําหรับระยะ
เวลาที่การเชื9อมตอนั้นทํางาน (Active) ความสามารถในการเรียกเก็บเงินผูใชสําหรับการเชื9อมตอ
ผานเครือขายนั้นเปนหลักการพื้นฐานของอุตสาหกรรมบริการโทรคมนาคม

2. ความสามารถในการขยายขนาด

อนิเทอรเนต็สามารถทีจ่ะขยายตัวได โดยผูทีใ่ชงานไมไดรูสกึถงึประสทิธภิาพในการใชงานท่ีลด
ลง เปนหนึง่ในบทบาททีส่าํคัญของการออกแบบของโพรโทคอลและเทคโนโลยีตนแบบทีอ่นิเทอรเนต็
ถูกสรางขึ้น

ซึ่งที่จริงแลวอินเทอรเน็ตเปนการรวบรวมของเครือขายภาครัฐและเอกชนท่ีเชื9อมตอกัน 
มีโครงสรางลําดับชั้นหรือเลเยอร (Hierarchical Layered Structure) สําหรับการจัดการท่ีอยู 
(Addressing) สาํหรบัการต้ังชื9อ (Naming) และสําหรบับรกิารการเชื9อมตอ (Connectivity Services) 
ในแตละระดับหรอืเลเยอรของโครงสรางซึง่แตละผูประกอบการเครือขายจะดแูลรกัษาความสมัพนัธที่
เทาเทยีมกนั (Maintain Peering Relationships) กบัผูประกอบการรายอื9นในระดบัเดยีวกนั เปนผล
ใหทราฟฟกเครือขายที่มีปลายทางสําหรับการใหบริการในทองถิ่น (Local) หรือภูมิภาค (Regional) 
ไมจาํเปนตองขามไปยงัจดุกลางสําหรบัการกระจาย บริการทัว่ไปสามารถทําซํา้ในภมูภิาคท่ีแตกตางกนั
จงึทาํใหปดกัน้ทราฟฟกกบัเครอืขายแกนหลกัระดบัทีส่งูกวา (Higher Level Backbone Networks) 
ดังเชนในทุก ๆ  วันมีจํานวนเครือขายที่เพิ่มเขามายังอินเทอรเน็ตจํานวนมาก แตก็ไมไดกระทบกับ
ประสิทธิภาพการใชงานของผูใชอินเทอรเน็ตที่อยูบริเวณอื9นแตอยางไร

แมวาจะไมมีองคกรใดองคกรหนึ่งท่ีควบคุมการเขาดําเนินการของอินเทอรเน็ต ผูใหบริการ
ของแตละเครือขายจํานวนมากท่ีเตรียมการเชื9อมตออินเทอรเน็ตใหความรวมมือในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานและโพรโทคอลที่เปนที่ยอมรับ

การปฏบิตัติามมาตรฐานชวยใหผูผลติฮารดแวรและซอฟตแวรมุงเนนการปรบัปรงุผลิตภณัฑ
ในสวนของประสทิธิภาพและความจุ และรูวาผลติภัณฑใหมนีส้ามารถทาํงานรวมกนัและเพ่ิมเตมิความ
สามารถใหกับโครงสรางพ้ืนฐานที่มีอยู

สถาปตยกรรมอนิเทอรเนต็ปจจบุนัทีม่กีารปรบัขนาดได (Scalable Networks) อาจไมสามารถ
กาวทนักบัความตองการของผูใชงาน โพรโทคอลใหมและโครงสรางทีอ่ยูใหมอยูภายใตการพฒันาเพื9อ
ตอบสนองอัตราการเพิ่มขึ้นของการใชงานอินเทอรเน็ตและบริการที่ถูกเพิ่มเขามา
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3. คุณภาพของการบริการ

เครือขายตองใหประสิทธภิาพทีส่ามารถคาดเดาไดและวดัคาประสทิธภิาพของเครอืขายได และ
ในบางครั้งการใหบริการที่รับประกันได (Guaranteed Services) สถาปตยกรรม Packet-switched 
Network ไมไดรับประกันวาแตละแพ็กเก็ตที่เปนสวนประกอบของขอความนั้นจะมาถึงในเวลาที่
ตองการและในลําดับที่ถูกตอง หรือแมกระทั่งวาจะมาถึงที่ปลายทางทั้งหมด

เครอืขายยงัตองการกลไกในการจดัการทราฟฟกทีแ่ออดัในเครอืขาย ความแออดั (Congestion) 
เกิดขึ้นเมื9อความตองการในทรัพยากรเครือขายเกินความจุที่ใชได

ถาเครอืขายทัง้หมดมทีรพัยากรท่ีไมจาํกดักไ็มมคีวามจาํเปนท่ีจะใชกลไก QoS เพื9อใหแนVใจใน
คุณภาพของการบริการ แตนVาเสียดายที่ไมไดเปนเชนนั้น มีขอจํากัดบางประการเกี่ยวกับทรัพยากร
เครือขายที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ขอจํากัดนั้นรวมถึง ขอจํากัดทางเทคโนโลยี คาใชจาย และความ
พรอมในการใหบริการแบนดวิดทสูงอยูเสมอตามที่ผูใชตองการแบนดวิดทของเครือขาย (Network 
Bandwidth) เปนตวัช้ีวดัขดีความสามารถของเครือขายในการนําพาขอมลูไปได เมื9อมหีลายการสื9อสาร
ขามเครือขายเกิดขึ้นพรอมกัน ความตองการแบนดวิดทในการใชงานอาจมากเกินความสามารถของ
เครือขายที่มี การแกไขสําหรับสถานการณนี้คือ การเพิ่มปริมาณของแบนดวิดทที่มีอยู แตเนื9องจาก
ขอจํากัดที่ระบุไวกอนหนานี้ มันจึงไมสามารถทําไดเสมอไป

สวนใหญเมื9อปริมาณของแพ็กเก็ตมีขนาดใหญกวาสิ่งที่สามารถเคลื9อนยายขามเครือขาย
ได อุปกรณจะจัดคิวแพ็กเก็ตในหนVวยความจําจนกระทั่งทรัพยากรเครือขายนั้นใชไดสําหรับการสง
แพ็กเก็ตเหลานั้น การจัดคิวแพ็กเก็ต (Queuing Packets) ทําใหเกิดความลาชา ถาจํานวนของ
แพ็กเก็ตที่จะถูกเขาคิวยังคงเพ่ิมขึ้น หนVวยความจําของคิวจะเต็มและแพ็กเก็ตจะถูกทิ้ง

ทราฟฟกประเภทตาง ๆ  บนเครอืขายนัน้จะมคีวามตองการแตกตางกนั และมลีกัษณะเฉพาะ
ที่ไมเหมือนกัน การจัดหมวดหมูแอปพลิเคชันตามแตละประเภทของทราฟฟกชวยใหบริการ QoS 
ไดตามประเภทของทราฟฟก ในกรณีที่ไมใช QoS กับใช QoS จะทําใหทราฟฟกเหลานี้ไดรับบริการ
ที่แตกตางกัน

QoS ตองใชชุดของเทคนิคในการจัดการการใชประโยชนจากทรัพยากรเครือขาย เพื9อรักษา
คุณภาพระดับสูงของบริการสําหรับแอปพลิเคชันที่จําเปนตองใช QoS มีความจําเปนตองจัดลําดับ
ความสําคัญ (Prioritize) ชนิดของแพ็กเก็ตขอมูลที่จะตองถูกสงกับคาใชจายของประเภทอื9น ๆ  ของ
แพ็กเก็ตที่อาจลาชาหรือถูกทิ้งไป

 การจัดหมวดหมู (Classification)

เพื9อสรางการจําแนกประเภท QoS (QoS Classifications) ของขอมูล เราใชการรวมกันของ
คุณลักษณะการสื9อสารและความสําคัญที่ไดกําหนดโดยแอปพลิเคชัน จากน้ันจะปฏิบัติตอขอมูล
ทั้งหมดท่ีอยูภายในการจัดหมวดหมูเดียวกันตามกฎเดียวกัน ตัวอยางเชน การสื9อสารที่ขึ้นอยูกับ
เวลา (Time-sensitive) หรือความสําคัญจะถูกจําแนกแตกตางกันจากการสื9อสารที่สามารถรอหรือ
มีความสําคัญนอยกวา
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 การกําหนดลําดับความสําคัญ (Assigning Priorities)

ลักษณะของขอมูลที่กําลังสื9อสารมีผลตอการบริหารจัดการ เชน การจัดสงของภาพยนตร 
(Movie) ที่ใชทรัพยากรเครือขายคอนขางมาก เมื9อมีการสงมอบอยางตอเนื9องโดยไมหยุดชะงัก 
ประเภทอื9น ๆ  ของการบริการ เชน อีเมลอาจจะไมสามารถใชงานไดบนเครือขายนั้น หรือใชงาน
ไดจํากัด ในบางบริษัท ผูดูแลระบบอาจตัดสินใจจัดสรรสวนทรัพยากรเครือขายจํานวนมากใหกับ
ภาพยนตร เพราะเชื9อวาคือความสําคัญสําหรับลูกคา ผูดูแลระบบน้ีอาจพิจารณาวามีผลกระทบ
เพียงเล็กนอยถาผูใชอีเมลตองรอเพ่ิมเติมบางวินาทีสําหรับอีเมลของตนเองที่จะมาถึงในบริษัท
หรืออาจพิจารณาวาคุณภาพของวิดีโอสตรีมมีความสําคัญนอยกวาขอมูลควบคุมกระบวนการสําคัญ
ที่ดําเนินการผลิตโดยเครื9องจักร

4. ความมั่นคงปลอดภัยเครือขาย

นอกจากน้ี การใหบริการและขอมูลที่มีอยูบนเครื9องคอมพิวเตอรและในเครือขายเปน
สินทรัพยสวนบุคคลและธุรกิจที่สําคัญ ความสมบูรณของสินทรัพยเหลานี้อาจมีผลกระทบทางธุรกิจ
และทางการเงินอยางจริงจัง ผูดูแลระบบตองคํานึงถึงความมั่นคงปลอดภัยเครือขาย (Network 
Security) ดวย โดยตองสามารถรักษาความลับ (Confidentiality) ความสมบูรณ (Integrity) และ
ความพรอมใช (Availability) หรือเรียกวา CIA ของขอมูล ระบบ ซอฟตแวร และฮารดแวรที่มีการ
ใชงานในการสื9อสาร เพื9อสรางความมั่นใจใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย

รูปที่ 2.7 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยเครือขายและสารสนเทศ
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อินเทอรเน็ตยังคงขยายตัวเพื9อเสนอบริการใหม ๆ  มากขึ้นเรื9อย ๆ  อนาคตของอินเทอรเน็ต
ขึน้อยูกบัสถาปตยกรรมเครือขายทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ มคีวามทนทานมากขึน้ ซึง่ตองพิจารณาทัง้ 
4 คุณลกัษณะ คอื ความทนทานตอความผดิพลาด (Fault Tolerance) ความสามารถในการขยายขนาด 
(Scalability) คุณภาพของการบริการ (Quality of Service) และความมั่นคงปลอดภัย (Security)

5. สถาปตยกรรมของเครือขาย

บทบาทของเครือขายที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเครือขายขอมูลเพียงอยางเดียวเปนระบบ
ที่ชวยใหการเชื9อมตอของผูคน อุปกรณ และขอมูลที่อยูในสื9อตาง ๆ  ในสภาพแวดลอมเครือขาย
เดียวกัน เพื9อใหเครือขายทํางานอยางมีประสิทธิภาพและเติบโตในสภาพแวดลอมนี้ได เครือขาย
จะตองถูกสรางขึ้นบนสถาปตยกรรมเครือขายมาตรฐาน (Standard Network Architecture)

สถาปตยกรรมเครือขายรวมถึงอุปกรณ การเชื9อมตอ และผลิตภัณฑที่มีการบูรณาการ
เพื9อใหการสนับสนุนเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันที่จําเปน การวางแผนสถาปตยกรรมเทคโนโลยี
เครอืขายทีด่จีะชวยทาํใหมัน่ใจในการเชื9อมตออปุกรณใด ๆ  เขากบัเครอืขายอื9นได และเพิม่ประสทิธภิาพ
ในเรื9องคาใชจายโดยบูรณาการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือขาย (Network Security) การ
จัดการและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจที่เปนรากฐานของสถ  าปตยกรรมเครือขาย ในความ
เปนจริง รากฐานของอินเทอรเน็ต คือเราเตอรและสวิตช โดยสวิตชเชื9อมตออุปกรณในเครือขาย
ขององคกรเขาดวยกัน และเราเตอรเชื9อมตอเครือขายขององคการตาง ๆ  เขาดวยกัน เราเตอรและ
สวิตชจะขนสงขอมูลเสียงและการสื9อสารวิดีโอ รวมถึงการเชื9อมตอไรสายและเตรียมการการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย

การสรางเครือขายที่รองรับความตองการของเราในวันนี้และความตองการในอนาคต 
ควรเริ่มตนดวยความเขาใจที่ชัดเจนของโครงสรางพื้นฐานการสวิตชิ่งและเราติ้ง (Switching and 
Routing Infrastructure) หลังจากที่มีพื้นฐานเหลานี้แลว เราจะสามารถสรางเครือขายขั้นพื้นฐาน
สําหรับบุคคล ธุรกิจขนาดเล็กและองคกรซึ่งสามารถขยายเครือขายเหลานี้เมื9อเวลาผานไปโดยการ
เพิ่มคุณสมบัติและการทํางานในการแกปญหาแบบบูรณาการทั้งระบบ
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บทสรุป
เครือขายมีอยูหลายขนาด จากเครือขายที่งายสุดประกอบดวยคอมพิวเตอรสองเครื9อง

เชื9อมตอกัน ไปจนถึงเครือขายที่เชื9อมตอหลายลานอุปกรณเขาดวยกัน

อินเทอรเน็ตเปนเครือขายใหญที่สุดที่มีอยู ในความเปนจริง คําวา อินเทอรเน็ต (Internet) 
หมายถึง เครือขายของเครือขาย (Network of Networks) อินเทอรเน็ตใหบริการที่ชวยใหเรา
เชื9อมตอและสื9อสารกับครอบครัวของเรา เพื9อน การทํางาน และสิ่งที่สนใจ

โครงสรางพืน้ฐานเครือขาย (Network Infrastructure) เปนแพลตฟอรมทีส่นับสนุนเครือขาย 
โดยเตรียมชองทางที่มั่นคงปลอดภัยและเชื9อถือได ซึ่งใชสําหรับการสื9อสารที่อาจเกิดขึ้นได โดยถูก
สรางข้ึนจากองคประกอบของเครือขาย เชน อุปกรณปลายทาง (End Devices) อุปกรณตัวกลาง 
(Intermediate Device) สื9อของเครือขาย (Network Media) และโพรโทคอล (Protocol)

เครือขายจะตองมคีวามนVาเชื9อถือ ซึง่หมายความวาเครอืขายจะตองทนทานตอความเสยีหาย
สามารถขยายขนาดได สามารถใหคุณภาพของการบริการและความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลและ
ทรัพยากรบนเครือขายได การรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือขายเปนสวนหนึ่งของระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรโดยไมคํานึงถึงขนาดของเครือขาย ไมวาจะเปนสภาพแวดลอมเครือขายท่ีบานท่ีมีการ
เชื9อมตอเสนทางเดียวไปยังอินเทอรเน็ตหรือเครือขายขนาดใหญที่เปนบริษัทที่มีหลายพันคน ไมมี
โซลูชันเดียวที่สามารถปกปองเครือขายจากความหลากหลายของภัยคุกคามที่มีอยู ดวยเหตุนี้การ
รกัษาความมัน่คงปลอดภัยควรจะดาํเนนิการในหลายเลเยอรโดยใชระบบรกัษาความม่ันคงปลอดภยั
มากกวาหนึ่งโซลูชัน

โครงสรางพื้นฐานของเครือขายสามารถท่ีจะแตกตางกันมากในแงของขนาดจํานวนผูใชและ
ประเภทของบริการท่ีไดรบัการสนบัสนนุบนเครอืขายนัน้ โครงสรางพืน้ฐานเครอืขายจะตองเตบิโตและ
สนับสนุนวิธีการที่เครือขายถูกใชงาน แพลตฟอรมของสวิตชิ่งและเราติ้งเปนรากฐานของโครงสราง
พื้นฐานของเครือขายใด ๆ

บทนี้จะมุงเนนไปที่การสรางเครือขายใหเปนแพลตฟอรมหลักในการสนับสนุนการสื9อสาร
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แบบฝกหัดทายบท

1. โดยทั่วไป เครือขายคอมพิวเตอรจะมี 4 องคประกอบที่เหมือนกัน มีอะไรบาง จงอธิบาย

2. จงอธิบายการทํางานของอุปกรณตัวกลางและบทบาทในเครือขาย

3. จงอธิบายสื9อที่ใชเชื9อมตออุปกรณตาง ๆ  และบอกเกณฑในการเลือกสื9อของเครือขาย

4. จงอธิบายความแตกตางระหวางไคลเอนตและเซิรฟเวอร และเพียรทูเพียร

5. จงอธิบายความแตกตางอินทราเน็ต เอกซทราเน็ต และอินเทอรเน็ต

6. จงอธิบายการทํางานและความแตกตางระหวาง Circuit-switched Connection-
oriented Networks และ Packet-switched Connectionless Network

7. จงอธิบายลักษณะของสถาปตยกรรมเครือขายเกี่ยวกับความทนทานตอความผิดพลาด 
(Fault Tolerance) ความสามารถในการขยายขนาด (Scalability) คุณภาพของการ
บริการ (Quality of Service) และความมั่นคงปลอดภัย (Security)



การศึกษาเครือขายมักใชโมเดลที่ไดรับการยอมรับโดยท่ัวไปเปนเฟรมเวิรก เพื�อ

อธิบายการทํางาน กฎระเบียบ และฟงกชันของเครือขาย ชวยใหเขาใจการทํางานของ

เครือขายในปจจุบันและอํานวยความสะดวกในการพัฒนาเทคโนโลยีใหมเพื�อสนับสนุน

ตามความตองการสื�อสารในอนาคต รวมถึงการศึกษาและพัฒนาโพรโทคอลเครือขาย 

(Network Protocols) และการสื�อสาร

แทนทีจ่ะพฒันาระบบเฉพาะทีแ่ยกตางหากจากกนัสาํหรบัแตละบรกิารใหม อตุสาหกรรม

เครือขายรวมมือกันโดยใชเฟรมเวิรกเดียวกันชวยใหนักออกแบบเขาใจและดูแลรักษา

แพลตฟอรมเครือขายได เฟรมเวริกนีจ้ะถกูนาํมาใชเพื�ออาํนวยความสะดวกในการพฒันา

ของเทคโนโลยใีหมเพื�อรองรบัความตองการการสื�อสารและการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต

การสื�อสารเริ่มตนดวยขอความหนึ่ง หรือขอมูลที่จะตองสงมาจากตนทางไปยัง

ปลายทาง การสงขอความนีไ้มวาจะโดยการสื�อสารซึง่หนา หรอืผานเครอืขาย การสื�อสาร

นั้นจะถูกควบคุมโดยกฎระเบียบ (Rules) ที่เรียกวา “โพรโทคอล (Protocol)” โพรโทคอล

เหลานี้จะใชเฉพาะเจาะจงกับชนิดของวิธีการสื�อสารที่เกิดขึ้น โพรโทคอลท่ีใชก็อาจจะมี

รปูแบบทีแ่ตกตางกันในการสื�อสารสวนบคุคลของเราในแตละวนั การสื�อสารผานสื�อ เชน

สายโทรศัพท กฎระเบียบที่ใชก็แตกตางจากโพรโทคอลที่ใชในสื�ออื�น เชน การสงจดหมาย 

การประชุมทางไกล

“

”

โพรโทคอลเครือขาย
และการสื�อสาร33



วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

หลังจากศึกษาจบบทน้ี ทานจะมีความสามารถดังนี้

1. อธิบายกฎของการสื�อสารได

2. อธิบายโพรโทคอลและมาตรฐานของเครือขายได

3. อธิบายถึงขอความท่ีถูกสงผานเครือขายได

4. อธิบายกฎและกระบวนการท่ีใชควบคุมการสื�อสารได
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กฎของการสื�อสาร
1. กฎ

การสรางกฎ

กอนทีจ่ะตดิตอสื9อสารกนั คูสนทนาจาํเปนตองสรางกฎ (Rules) หรือขอตกลง (Agreements) 
เรียกวาโพรโทคอล (Protocol) เพื9อควบคุมการสนทนา ใชระบุถึงลักษณะของวิธีการสื9อสาร รวมถึง
ลักษณะของแหลงที่มา ปลายทางและชองทางการสื9อสาร

การสื9อสารนัน้ตองปฏิบตัติามโพรโทคอลท่ีไดตกลงไวเพื9อใหขอความทีจ่ะสงมอบประสบความ
สําเร็จและเปนที่เขาใจ ถาไมมีโพรโทคอลในการสื9อสาร ผูรับอาจไมสามารถตีความขอความนั้นได 
หรือตีความผิด แตถาใชโพรโทคอลในการสื9อสารจะชวยใหผูรับสามารถเขาใจสิ่งท่ีผูสงเจตนาสงไป

มหีลายโพรโทคอลทีค่วบคมุการสื9อสารของมนษุยใหประสบความสาํเรจ็ เชน การสื9อสารแบบ
ซึ่งหนา โทรศัพท จดหมาย ภาพถาย โพรโทคอลท่ีใชในการควบคุมการสื9อสารมักจะมีความตองการ
ดังตอไปนี้

การระบุผูสงและผูรับ เชน การสื9อสารดวยจดหมาย ถาไมมีการระบุผูรับ จดหมายก็ไม
สามารถสงไปถึงได หรือหากไมมีการระบุผูสง ผูรับก็ไมสามารถสงจดหมายตอบกลับไป
ยังผูสงได

การตกลงวิธีการสื9อสาร เชน การสื9อสารแบบซึ่งหนา โทรศัพท จดหมาย ภาพถาย หรือ
ใครจะพูดกอนพูดหลัง

ภาษาและไวยากรณที่ใชรวมกัน เชน ถามีคนตางชาติสองคนจะสนทนากัน จะใชภาษา
อะไรในการสนทนา ภาษาญ่ีปุน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย ภาษาที่เลือกใชตองเขาใจ
กันทั้งสองฝาย หรือใชภาษามือ

ความเร็วและระยะเวลาของการจัดสง เชน ถาพูดเร็วเกินไป โดยไมมีการเวนวรรคเลย 
และพูดเปนเวลานาน ผูรับก็อาจจะไมเขาใจสิ่งท่ีตองการสื9อสารทั้งหมด อาจจะเขาใจแค
บางสวน

ความตองการยืนยันหรือการรับทราบ (Confirmation or Acknowledgement) กฎการ
สื9อสารอาจแตกตางกันไปตามบริบท หากขอความสําคัญมาก ก็มีความจําเปนที่ผูรับตอง
ยนืยนัวาไดรบัและเขาใจขอความน้ัน หากขอความสาํคญันอย ผูรบัอาจไมจาํเปนตองยนืยัน
การไดรบัขอมลู เชน ขอความคอืคาํสัง่ใหปฏบิตังิานซ่ึงมคีวามสาํคญั ผูรบัจาํเปนตองตอบ
กลบัวารบัทราบขอความน้ันอยางถูกตอง หากไมไดยนิบางคาํหรือไมเขาใจ ผูรบัตองขอให
ผูพดูกลาวซํา้อกี แตหากเปนการคยุเลน กไ็มจาํเปนตองตอบกลบั หรอืแมกระทัง่บางครัง้
ไมไดยินบางคํา ก็ไมจําเปนตองขอใหผูพูดกลาวซํ้าอีก




