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1. ความหมายของเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer network) หมายถึง กลุ่มของคอมพิวเตอร์ จานวนตั้งแต่สองเครื่ อง
ขึ้นไปและอุปกรณ์ ต่างๆ ที่ถูกนามาเชื่ อมต่อกันเพื่อให้ผใู ้ ช้ในเครื อข่ายสามารถติดต่อสื่ อสาร แลกเปลี่ยน
ข้อมูล และใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในเครื อข่ายร่ วมกันได้
2. ประโยชน์ ของเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
ปั จจุ บ นั องค์ก รต่ า ง ๆ เกื อบทั้ง หมดมี ค อมพิ วเตอร์ ใ ช้ง านและมี จานวนไม่ น้อยที่ เชื่ อมต่ อ
คอมพิวเตอร์ เข้าเป็ นระบบเครื อข่าย เพราะการเชื่อมต่อเครื อข่ายมีประโยชน์มากมายหลายอย่าง เช่น
สามารถใช้ อุปกรณ์ ร่วมกัน (Peripheral Sharing) การนาทรัพยากรทางฮาร์ ดแวร์ มา ใช้ร่วมกัน
เนื่ องจากอุ ป กรณ์ ทางคอมพิวเตอร์ แต่ ล ะชนิ ดมี ราคาค่อนข้า งสู ง เพื่ อให้ใ ช้ท รั พ ยากรเหล่ า นั้นอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ จึงมีการนาเอาอุปกรณ์เหล่านั้นมาใช้ร่วมกันเป็ นส่ วนกลาง เช่น เครื่ องพิมพ์,พลอตเตอร์ เป็ น
ต้น
การใช้ ซอฟต์ แวร์ ร่วมกัน (Software Sharing) การใช้ซอฟต์แวร์ ร่วมกันในระบบจะทาให้ประหยัด
เนื้ อที่ในการจัดเก็บ และยังสามารถใช้ร่วมกันได้อีกและสามารถดูแลรักษาได้ง่าย เช่ น เมื่อเราต้องการ
อัพเกรดซอฟต์แวร์ใด ก็ทาการอัพเกรดทีเดียว แต่จะมีผลถึงผูใ้ ช้ซอฟต์แวร์ น้ นั ๆ ทั้งระบบ เป็ นต้น

การใช้ ข้อมูลร่ วมกัน (File Sharing) ถ้าแต่ละหน่วยงานมีขอ้ มูลซึ่ งต้องใช้ร่วมกันซึ่ งถ้าต้องทาการ
คัดลอกข้อมูลไปไว้ในแต่ละเครื่ องคงจะเป็ นเรื่ องยุง่ ยากและสิ้ นเปลืองเนื้ อที่ในการจัดเก็บ ข้อมูลมากทีเดียว
การใช้ขอ้ มูลร่ วมกันยังทาให้สะดวกเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆซึ่ งจะมีผลกระทบไปทั้งระบบ และ
ยังสามารถกาหนดได้ว่าจะให้ผูใ้ ช้คนใดสามารถใช้ขอ้ มูลได้ ซึ่ งจะเป็ นการรักษาความปลอดภัยสาหรับ
ข้อมูลซึ่ งอาจเป็ นความลับและง่ายต่อการสารองข้อมูล
การสื่ อสารระหว่ างบุคคล (Electronic Communication) การติดต่อระหว่างผูใ้ ช้แต่ละคนมีความ
สะดวกสบายขึ้น หากผูใ้ ช้อยูห่ ่ างกันมาก การติดต่ออาจไม่สะดวก ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ มีบทบาทใน
การเป็ นตัวกลางในการติดต่อระหว่างผูใ้ ช้แต่ละคน ซึ่ งอาจจะเป็ นการติดต่อในลักษณะที่ผใู ้ ช้ที่ตอ้ งติดต่อ
ด้วยไม่อยู่ ก็อาจฝากข้อความเอาไว้ในระบบ เมื่อผูใ้ ช้คนนั้นเข้ามาใช้ระบบก็จะมีการแจ้งข่าวสารนั้นทันที
ค่ าใช้ จ่าย ก่อนหน้าที่จะใช้ระบบเครื อข่ายนั้น องค์กรอาจจะต้องลงทุนซื้ ออุปกรณ์ต่างๆ จานวนมาก
เพื่อให้มีใช้พอเพียงกับคอมพิวเตอร์ ในแต่ละเครื่ อง แต่การใช้เครื อข่ายจะช่ วยลดค่าใช้จ่ายลงไปได้มาก
เพราะเพียงซื้ ออุปกรณ์ แต่ละอย่างเพียงชิ้ นเดี ยว ผูใ้ ช้ในระบบเครื อข่ายทั้งหมดก็สามารถเรี ยกใช้อุปกรณ์
เหล่านี้ได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ ว
การบริหารเครื อข่ าย โดยส่ วนใหญ่แล้วแต่ละบริ ษทั มักจะมีพนักงานที่ทาหน้าที่บริ หารเครื อข่าย
โดยเฉพาะ ยกเว้นเครื อข่ายขนาดเล็กที่ผใู ้ ช้ตอ้ งดูแลกันเอง สาหรับการดูแลบริ หารเครื อข่ายในปั จจุบนั ก็
ไม่ได้ยุง่ ยากมากนัก เพราะมีซอฟต์แวร์ เครื อข่ายที่มีเครื่ องไม้เครื่ องมือเยี่ยมในการ ตรวจสอบ และการ
ควบคุ มการทางานของเครื อข่ายเป็ นอย่างดี ก่อนที่ผใู ้ ช้จะเข้าไปใช้ขอ้ มูลในเครื อข่ายนั้น เข้าจะต้องใส่ ชื่อ
บัญชีผใู ้ ช้พร้อมรหัสผ่านเสี ยก่อน ซึ่ งส่ วนนี้เป็ นระบบรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นที่จะป้ องกันบุคคลอื่นเข้า
มายุง่ ย่ามในเครื อข่าย ซึ่ งอาจจะก่อให้เกิดความเสี ยหายได้
ระบบรักษาความปลอดภัย เครื อข่ายเกือบทั้งหมดจะมีโปรแกรมที่ทาหน้าที่เป็ นระบบ รักษาความ
ปลอดภัยโดยโปรแกรมรักษาความปลอดภัย จะทาการตรวจสอบและรายงานพฤติกรรมที่ไม่ชอบมาพากล
ในการใช้เครื อข่ายให้ผูบ้ ริ หารระบบได้รับทราบ ระบบรั กษาความปลอดภัย พื้นฐานที่ ใช้ชื่อบัญชี และ
รหัสผ่านเท่านั้น สามารถป้ องกันผูท้ ี่ไม่มีสิทธิ ได้เป็ นอย่างดี เพราะการเดาหรื อการแกะรหัสผ่านนั้นทาได้
ยาก ยกเว้นแต่ผนู ้ ้ นั ไปแอบดูรหัสผ่านของคนอื่นมาได้ ดังนั้นผูใ้ ช้แต่ละคนควรเก็บรหัสผ่านของตนไว้ให้ดี
เสถียรภาพของระบบ เครื อข่ายโดยส่ วนใหญ่จะถูกออกแบบมาให้มีเสถียรภาพในการทางานอย่าง
คงเส้นคงวาถึงแม้จะใช้เครื อข่ายทางานอยูต่ ลอดเวลาก็ตาม โปรแกรมในระบบเครื อข่ายบางตัวสามารถส่ ง
ข้อความเตือนผูบ้ ริ หารระบบให้ทาการตรวจสอบแก้ไขปั ญหาในระบบได้ทนั ที
การสารองข้ อมูล บริ ษทั ส่ วนใหญ่จะใช้เครื อข่ายในการสารองข้อมูลของพนักงานไว้ นอกเหนือจาก
การจัดเก็บไฟล์ต่าง ๆแล้ว การสารองข้อมูลไว้ในเซิ ร์ฟเวอร์ จะต้องปลอดภัยกว่าการเก็บข้อมูลในเครื่ อง
ส่ วนตัว

3. ประเภทของเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
การแบ่งประเภทของเครื อข่ายสามารถแบ่งได้หลายแบบด้วยกัน ซึ่ งส่ วนใหญ่นิยมแบ่งตามขนาดของ
เครื อข่าย โดยสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ LAN (Local Area Network) MAN (Metropolitan Area
Network) และ WAN (Wide Area Network)
1. เครือข่ ายท้องถิ่น (Local Area Network: LAN)
เครื อข่ายท้องถิ่นเป็ นเครื อข่ายส่ วนบุคคล ที่มีการลิงก์เชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เพื่อ
การใช้งานร่ วมกัน โดยอาจเชื่ อมโยงภายในสานักงาน หรื อตึกอาคารที่อยู่ในบริ เวณเดี ยวกัน ซึ่ งขึ้ นอยู่กบั
ความต้องการของแต่ละองค์กรและเทคโนโลยีที่ใช้ เครื อข่ายท้องถิ่นอาจมีเพียงคอมพิวเตอร์ เพียง 2 เครื่ อง
และมีเครื่ องพิมพ์เชื่ อมต่อเพื่อใช้งานในสานักงาน ตามบ้านเรื อน หรื อเชื่ อมโยงคอมพิวเตอร์ เป็ นร้อยเครื่ อง
สาหรับองค์กรขนาดใหญ่ โดยจะครอบคลุมระยะทางไม่กี่กิโลเมตร
นอกจากขนาดเครื อข่ายที่ใช้เป็ นตัวกาหนดประเภทเครื อข่ายแลนแล้ว ในด้านของสื่ อที่ใช้ในการ
ส่ งผ่านข้อมูลและรู ปแบบการเชื่ อมต่อเครื อข่าย (Topology) ก็สามารถนาไปประกอบการพิจารณาว่าเป็ น
เครื อข่ายแลนหรื อไม่ ซึ่ งโดยปกติเครื อข่ายแลนจะเชื่อมต่อในรู ปแบบ Bus, Ring และ Star
เครื อข่ายแลนในยุคแรกมีอตั ราความเร็ วในการส่ งข้อมูลเพียง 4 – 6 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) แต่
ปั จจุ บนั ได้มีค วามเร็ วสู ง สุ ดถึ ง 100 Mbps หรื อ 1000 Mbps นอกจากนี้ ย งั มี เครื อข่า ยแลนไร้ สาย ซึ่ ง เป็ น
เทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับการใช้งานอย่างกว้างขวาง เนื่ องจากเพิ่มความสะดวก และได้พฒั นาวามเร็ วในการ
ส่ งผ่านข้อมูลแบบไร้สายในอัตราที่เร็ วกว่าเดิม
การเชื่ อมโยงเครื อข่ายแลนให้ครอบคลุ มระยะทางที่ ไกลขึ้น จาเป็ นต้องใช้อุปกรณ์ ทวนสัญญาณ
(Repeater) เพื่อยืดระยะทางการสื่ อสารให้ไกลออกไปได้อีก โดยเครื อข่ายแลนที่เชื่ อมโยงระยะไกลมักใช้สื่อ
ส่ งข้อมูลชนิดไฟเบอร์ ออปติก เพื่อใช้เป็ นสายแกนหลัก (Backbone) เนื่ องจากเป็ นสายที่เหมาะกับการรับส่ ง
ข้อมูลด้วยความเร็ วสู ง และสามารถเชื่อมต่อระยะไกลได้เป็ นกิโลเมตรโดยไม่ตอ้ งใช้อุปกรณ์ทวนสัญญาณ

รู ป ตัวอย่างการเชื่อมต่อเครื อข่ายท้องถิ่น

สาหรับเครื อข่ายท้องถิ่นยังสามารถติดตั้งเครื อข่ายในรู ปแบบของ
1) เครื อข่ายแบบเคลเอนต์เซิ ร์ฟเวอร์ (Dedicated Server Network) หมายถึ งเครื อข่ายที่ มีเครื่ อง
เซิ ร์ฟเวอร์ ไว้คอยบริ การให้กบั เครื่ องลูกข่าย หรื อเรี ยกว่าเครื อข่ายแบบไคลเอนต์เซิ ร์ฟเวอร์ (Client-Server)
โดยเซิ ร์ฟเวอร์ อาจเป็ นเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ (Web Server), เมลเซิ ร์ฟเวอร์ (Mail Server), ไฟล์เซิ ร์ฟเวอร์ (File
Server) หรื อพริ นเตอร์ เซิ ร์ฟเวอร์ (Print Server) เป็ นต้น เครื อข่ายประเภทนี้ อาจมีเซิ ร์ฟเวอร์ หนึ่ งตัวที่ทา
หลาย ๆ หน้าที่บนเครื่ องเดี ยว หรื ออาจมีหลาย ๆ เซิ ร์ฟเวอร์ ที่ทาหน้าที่ เฉพาะก็ได้ ซึ่ งแล้วแต่ขนาดของ
เครื อข่าย หรื อความต้องการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของเครื อข่ายเป็ นสาคัญ
เครื อข่ ายไคลเอนต์เซิ ร์ฟเวอร์ เหมาะสมกับระบบเครื อข่ ายที่ ตอ้ งการเชื่ อมต่อสถานี จานวนมาก
ดัง นั้น เครื อข่ า ยประเภทนี้ จึง จ าเป็ นต้องคัดเลื อกคอมพิ วเตอร์ ที่ มี ส มรรถนะสู ง เพื่ อ นามาใช้เ ป็ นเครื่ อ ง
ศูนย์บริ การข้อมูลให้กบั เครื่ องลูกข่าย สาหรั บเครื่ องสถานี ลูกข่ายสามารถใช้คอมพิวเตอร์ ทวั่ ไปที่อาจไม่
จาเป็ นต้องมีสมรรถนะสู งมาเชื่ อมต่อเพื่อใช้งานก็เป็ นได้ โดยตัวอย่างระบบปฏิบตั ิการเครื อข่ายที่ใช้งานบน
เครื อข่ายแบบไคลเอนต์เซิ ร์ฟเวอร์ เช่น Novell-NetWare, Windows-NT, Unix เป็ นต้น
สาหรั บข้อดี และข้อเสี ยของการเชื่ อมต่อเครื อข่ายแบบไคลเอนต์เซิ ร์ฟเวอร์ สามารถสรุ ปได้ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
ข้อดี
- เครื อข่ายมีเสถียรภาพสู ง การเพิ่มสถานีเครื อข่ายสามารถเพิ่มขยายได้ตามต้องการ แต่อย่างไรก็ตาม
จะต้องคานึ งถึ งตัวซอฟต์แวร์ ระบบปฏิ บตั ิการเครื อข่ายที่ได้งานว่ารองรับการใช้งานของผูใ้ ช้จานวนเท่าไร
เช่น ลิขสิ ทธิ์ ของตัวโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการเครื อข่ายรองรับที่ 100 ผูใ้ ช้ ดังนั้นก็จะสามารถเชื่ อมต่อสถานี
ได้ไม่มากกว่า 100 เครื่ อง เป็ นต้น
- มีระบบความปลอดภัย สู ง ไม่ว่าจะเป็ นส่ วนของระบบความปลอดภัยในข้อมูล หรื อการจัดการ
สิ ทธิการใช้งานของผูใ้ ช้
- มีอุปกรณ์และโปรแกรมเครื่ องมือต่าง ๆ ที่สนับสนุนการใช้งานค่อนข้างมาก
ข้อเสี ย
- มีการลงทุนสู ง แต่หากเปรี ยบเทียบการใช้งานโดยรวม ก็ถือว่าคุม้ ค่ามาก
- ในการติดตั้ง จาเป็ นต้องพึ่งพาผูค้ วบคุมระบบ ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ
2) เครื อข่ายแบบเพียร์ ทูเพียร์ (Peer-to-peer Network/Non-Dedicated Server) เป็ นเครื อข่ายที่ไม่มี
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้เป็ นเครื่ องเซิ ร์ฟเวอร์ โดยเฉพาะ คอมพิวเตอร์ ทุก ๆ เครื่ องบนเครื อข่ายประเภทนี้ มี
ความเสมอภาคเท่ า เที ย มกัน ทั้ง หมด จุ ดประสงค์ข องเครื อข่ า ยประเภทนี้ คื อ ต้อ งการเพี ย งสื่ อ สารเพื่ อ
แลกเปลี่ ยนข้อมู ลและแชร์ ท รั พยากรร่ วมกันได้เท่า นั้น โดยอาจจาเป็ นต้องยอมรั บ ถึ งความปลอดภัยที่ มี
ค่อนข้างต่ า ตัวอย่างระบบปฏิ บตั ิการเครื อข่ายแบบเพียร์ เช่ น NetWare-Life, Windows for Workgroup,
Window-9X, Windows-XP เป็ นต้น

สาหรับข้อดี และข้อเสี ยของการเชื่ อมต่อเครื อข่ายแบบเพียร์ ทูเพียร์ สามารถสรุ ปได้ดงั รายละเอียด
ต่อไปนี้
ข้อดี
- ลงทุนต่า
- เหมาะสาหรับเครื อข่ายขนาดเล็ก
- ไม่จาเป็ นต้องพึ่งพาผูด้ ูแลระบบ
- ติดตั้งง่าย
ข้อเสี ย
- มีขีดความสามารถจากัด
- มีระบบความปลอดภัยค่อนข้างต่า ทั้งในด้านของการจัดการข้อมูล และการกาหนดสิ ทธิ การใช้งาน
ของผูใ้ ช้
- มีปัญหาเกี่ยวกับการขยายเครื อข่าย เนื่ องจากหากมีจานวนเครื่ องมากขึ้นบนเครื อข่าย จะส่ งผลต่อ
ความเร็ วที่เลวลงอย่างเห็นได้ชดั เจน จานวนเครื่ องบนเครื อข่ายควรอยูป่ ระมาณ 10 ถึง 20 เครื่ องเท่านั้น ซึ่ ง
ไม่ควรมีมากไปกว่านี้
2.เครือข่ ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network: MAN)
เครื อข่ายระดับเมื องหรื อเครื อข่ ายแมน เป็ นเครื อข่ายที่ เชื่ อมโยงกันระหว่างเมื อง ซึ่ ง ครอบคลุ ม
ระยะทางที่ไกลกว่าเครื อข่ายท้องถิ่ น เครื อข่ายประเภทนี้ ในประเทศไทยยังไม่ค่อยนิ ยมเท่าไรนัก ในขณะที่
ต่างประเทศมักใช้เครื อข่ายระดับเมืองในการเชื่ อมต่อสานักงานสาขาต่างๆ ที่อยูใ่ นเมืองหรื อจังหวัดเดียวกัน
รวมถึงเครื อข่ายเคเบิลทีวที อ้ งถิ่น เป็ นต้น
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3.เครือข่ ายระดับประเทศ (Wide Area Network: WAN)
เป็ นเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ ในระยะห่างไกล เป็ นเครื อข่ายขนาดใหญ่ มี
การติดต่อต่อสื่ อสารกันในบริ เวณกว้าง เช่ น เชื่ อมโยงระหว่างจังหวัด ระหว่างประเทศ การสร้ างเครื อข่าย

ระยะไกลจึงต้องอาศัยระบบบริ การข่ายสายสาธารณะ เช่น การสื่ อสารแห่ งประเทศไทย ใช้วงจรสื่ อสารผ่าน
ดาวเที ย ม ใช้วงจรสื่ อสารเฉพาะกิ จที่ มี ให้ บริ ก ารแบบสาธารณะ เครื อข่า ยแวนจึ งเป็ นเครื อข่ า ยที่ ใช้ก ับ
องค์การที่มีสาขาห่ างไกล และต้องการเชื่ อมสาขา เหล่านั้นเข้าด้วยกัน เช่ น ธนาคาร มีสาขาทัว่ ประเทศ มี
บริ การรับฝากและถอนเงินผ่านตูเ้ อทีเอ็ม
เครื อข่ ายแวนเชื่ อมโยงระยะไกลมาก จึ งมี ความเร็ วในการสื่ อสารจึ งไม่สู ง เนื่ องจากมี สัญญาณ
รบกวนในสายและการเชื่อมโยงระยะไกลจาเป็ นต้องใช้เทคนิคพิเศษในการลดปั ญหาข้อผิดพลาดของการ
รับส่ งข้อมูล เครื อข่ายแวนเป็ นเครื อข่ายที่ทาให้เครื อข่ายแลนหลายๆ เครื อข่ายเชื่ อมถึ งกันได้ เช่น ที่ทาการ
สาขาทุ ก แห่ ง ของธนาคารแห่ ง หนึ่ งมี เครื อข่ า ยแลนเพื่ อใช้ท างานภายในสาขานั้นๆ และมีก ารเชื่ อมโยง
เครื อข่ายแลนของทุกสาขาให้เป็ นระบบเดี ยวด้วยเครื อข่ายแวน ในอนาคตอันใกล้น้ ี บทบาทของเครื อข่าย
แวนจะทาให้ทุกบริ ษทั ทุกองค์การทุกหน่ วยงานเชื่ อมโยงเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของตนเองเข้าสู่ เครื อข่าย
กลาง เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ละการทางานร่ วมกัน ในระบบที่ตอ้ งติดต่อสื่ อสารระหว่างกัน
เทคโนโลยีที่ใช้กบั เครื อข่ายแวนมี ความหลากหลาย มี การเชื่ อมโยงระหว่างประเทศด้วยช่ องสัญญาณ
ดาวเทียม เส้นใยนาแสง คลื่นไมโครเวฟ คลื่นวิทยุ สายเคเบิล ทั้งที่วางตามถนนและวางใต้น้ า เทคโนโลยี
ของการเชื่อมโยง ได้รับการพัฒนาไปมากแต่ยงั ไม่พอเพียงกับความต้องการที่เพิม่ มากขึ้นอย่างรวดเร็ ว
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4. รู ปร่ างของเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ (Network Topology)
รู ปร่ างของเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Topology) คือ การนาคอมพิวเตอร์ มาเชื่ อมต่อกันเพื่อ
ประโยชน์ของการสื่ อสารรู ปแบบการจัดวางคอมพิวเตอร์ การเดิ นสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ ในเครื อข่าย
รวมถึงหลักการไหลเวียนข้อมูลในเครื อข่ายสามารถทาได้หลายรู ปแบบ
ดังนั้นถ้าเราควรมีความรู ้และเข้าใจถึงการเชื่อมต่อเครื อข่ายทางกายภาพซึ่ งจะแบ่งออกเป็ น
2 ประเภท คือ เชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด (point-to-pointConnection) และเชื่อมต่อแบบหลายจุด
(multipoint Connection)

1. การเชื่ อมต่ อแบบจุดต่ อจุด
(Point-to-point) เป็ นการเชื่ อมต่อระหว่าง
เครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์สื่อสารสอง
เครื่ อง โดยใช้สื่อกลางหรื อช่องทางในการ
สื่ อสารช่องทางเดียวเป็ นการจองสายในการ
ส่ งข้อมูลระหว่างกันโดยไม่มีการใช้งาน
สื่ อกลางนั้นร่ วมกับอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆ การ
เชื่อมต่อลักษณะนี้เป็ นการเชื่ อมต่อที่ทาให้
สิ้ นเปลืองช่องทางการสื่ อสาร
2. การเชื่ อมต่ อแบบหลายจุด (multipoint) เป็ นการใช้งานช่องทางการสื่ อสารเต็มประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้นโดยการเชื่อมต่อลักษณะนี้จะใช้ช่องทางการสื่ อสารหนึ่งช่องทางเชื่ อมต่อเข้ากับเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์สื่อสารหลายชิ้น โดยมีจุดเชื่ อมแยกออกมาจากสายหลักดังต่อไปนี้
1. เครือข่ ายแบบบัส (Bus Topology)
การนาอุปกรณ์ทุกชิ้นในเครื อข่ายเชื่อมต่อกับสายสื่ อสารหลักที่เรี ยกว่า "บัส" (BUS) ซึ่ งจะทาหน้าที่
เป็ น แบ็กโบน (backbone) ของระบบ
ในการเชื่อมโยงจะต้องใช้สาย (drop line) และแท็ป (tap) เพื่อทาการเชื่ อมกันระหว่างโหนดกับบัส
เนื่ องจากโทโปโลยีแบบนี้ ตอ้ งใช้แบ็กโบนเป็ นสื่ อกลางในการรั บส่ งข้อมูล ดังนั้น สัญญาณ (signal) จาก
โหนดต่างๆ จะถูกส่ งผ่านแบ็กโบนทั้งหมด ซึ่ งสามารถทาให้เกิ ดความร้ อน (heat) ขึ้นภายในแบ็กโบนได้
และจะส่ งผลให้การส่ งข้อมูลเป็ นระยะทางไกลๆ มีปัญหาได้ ดังนั้นจึงต้องมีการจากัดจานวนของแท็ปไม่ให้
มีมากเกินไป อีกทั้งยังต้องมีการกาหนดระยะทางระหว่างแท็ปให้ดีดว้ ย
ข้อดีของการเชื่อมต่อแบบบัส คือ ใช้สื่อนาข้อมูลน้อย ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เป็ นโครงสร้างที่ไม่
ซับซ้อน และติดตั้งง่าย ง่ายต่อการเพิ่มจานวนโหนด โดยสามารถเชื่ อมต่อเข้ากับสายแกนหลักได้ทนั ที และ
ถ้าเครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องใดเครื่ องหนึ่ งเสี ยก็จะไม่ส่งผลต่อการทางานของระบบโดยรวม แต่มี ข้อเสี ยคือ
การตรวจจุดที่มีปัญหา กระทาได้ค่อนข้างยาก และถ้ามีจานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในเครื อข่ายมากเกินไป จะ
มีการส่ งข้อมูลชนกันมากจนเป็ นปั ญหา ข้อจากัด คือ จาเป็ นต้องใช้วงจรสื่ อสารและซอฟต์แวร์ เข้ามาช่วยเพื่อ
หลี กเลี่ ยงการชนกันของสัญญาณข้อมูล และถ้ามีอุปกรณ์ตวั ใดตัวหนึ่ งเสี ยหาย อาจส่ งผลให้ท้ งั ระบบหยุด
ทางานได้
การควบคุมการสื่ อสารภายในเครื อข่ายแบบ BUS มี 2 แบบ คือ
ควบคุมด้วยศูนย์กลาง (Centralized) ซึ่งจะมีโหนดหนึ่งที่ทาหน้าที่เป็ นศูนย์กลางควบคุมการ สื่ อสาร
ภายในเครื อข่ายซึ่ งส่ วนใหญ่จะ เป็ นไฟล์เซิร์ฟเวอร์

ควบคุมแบบกระจาย (Distributed) ทุก ๆ โหนดภายในเครื อข่ายจะมีสิทธิ ในการควบคุมการสื่ อสาร
แทนที่จะเป็ นศูนย์กลางควบคุมเพียงโหนดเดียว ซึ่ งโดยทัว่ ไปคู่โหนดที่กาลังทาการสื่ อสารส่ ง-รับข้อมูลกัน
อยูจ่ ะเป็ นผูค้ วบคุมการสื่ อสารในเวลานั้น

ความสามารถในการขยายเครื อ ข่ า ย เมื่ อ ต้อ งการเชื่ อ มต่ อ คอมพิ ว เตอร์ ใ หม่ เ ข้า กับ เครื อ ข่ า ย
จาเป็ นต้องใช้สายสัญญาณที่ยาวขึ้น สายสัญญาณที่ใช้ในโทโปโลยีแบบบัสนี้ สามารถต่อให้ยาวขึ้นโดย 2 วิธี
ดังนี้
ใช้หวั เชื่อมต่อ barrel connector เชื่อมต่อสายสัญญาณสองเส้น

ใช้อุปกรณ์ทวนสัญญาณ (repeater)

2. เครือข่ ายแบบวงแหวน (Ring Topology)
เครื อข่ายแบบวงแหวน จะสื่ อสารโดยข่าวสารที่ส่งผ่านไปในเครื อข่ายจะไหลวนอยูใ่ นเครื อข่ายไป
ในทิศทางเดียวเหมือนวงแหวน หรื อ RING นัน่ เอง โดยไม่มีจุดปลายหรื อเทอร์ มิเนเตอร์ แบบ BUS ในแต่ละ
โหนดจะมีรีพีตเตอร์ประจาโหนด 1 เครื่ อง ซึ่ งจะทาหน้าที่เพิ่มเติมข่าวสารที่จาเป็ นต่อการสื่ อสาร ในส่ วนหัว
ของแพ็กเกจข้อมูลสาหรับการส่ งข้อมูลออกจากโหนด และมีหน้าที่รับแพ็กเกจข้อมูลที่ไหลผ่านมา จากสาย

สื่ อสารเพื่อตรวจสอบว่าเป็ นข้อมูลที่ส่งมาให้โหนดตนหรื อไม่ ถ้าใช่ก็จะคัดลอกข้อมูลทั้งหมดนั้น ส่ งต่อไป
ให้กบั โหนดของตน แต่ถา้ ไม่ใช่ก็จะปล่อยข้อมูลนั้นไปยังรี พีตเตอร์ ของโหนดถัดไป

ข้อดี ของเครื อข่ายแบบวงแหวน คือ แต่ละโหนดในวงแหวนมีโอกาสที่จะส่ งข้อมูลได้เท่าเทียมกัน
ประหยัดสายสัญญาณ โดยจะใช้สายสัญญาณเท่ากับจานวนโหนดที่เชื่ อมต่อ และง่ายต่อการติดตั้งและการ
เพิม่ /ลบจานวนโหนด แต่ขอ้ เสี ย คือ หากวงแหวนเกิดขาดหรื อเสี ยหายจะส่ งผลต่อระบบทั้งหมด และยากต่อ
การตรวจสอบ ในกรณี ที่มีโหนดใดโหนดหนึ่ งเกิดขัดข้อง เนื่ องจากต้องตรวจสอบทีละจุดว่าเกิดข้อขัดข้อง
อย่างไร
3. เครือข่ ายแบบดาว (Star Topology)
จากการเชื่ อมโยงติดต่อสื่ อสารที่มีลกั ษณะคล้ายกับรู ปดาว(STAR) หลายแฉกโดยมีศูนย์กลางของ
ดาว หรื อฮับเป็ นจุดผ่านการติดต่อกันระหว่างทุกโหนดในเครื อข่าย ศูนย์กลางจึงมีหน้าที่เป็ นศูนย์ควบคุม
เส้นทางการสื่ อสารทั้งหมดทั้งภายใน และภายนอกเครื อข่าย นอกจากนี้ ศูนย์กลางยังทาหน้าที่เป็ นศูนย์กลาง
ข้อมูลอีกด้วย โดยเชื่อมต่อเข้ากับไฟล์เซิ ร์ฟเวอร์ อีกที
การสื่ อสารภายในเครื อข่ายแบบ STAR จะเป็ นแบบ 2 ทิศทางโดยอนุญาตให้มีเพียงโหนดเดียว
เท่านั้นที่สามารถส่ งข้อมูลเข้าสู่ เครื อข่ายในเวลาเดียวกัน เพื่อป้ องกันการชนกันของสัญญาณข้อมูล (แต่ใน
อุปกรณ์รุ่นใหม่สามารถทาการสลับการทางานและยอมให้ทางานได้พร้อมกันคือ Switch HUB) โทโปโลยี
แบบ STAR เป็ นที่นิยมใช้กนั มากที่สุดในปั จจุบนั เพราะติดตั้งง่ายและดูแลรักษาง่าย หากมีโหนดใดเกิดความ
เสี ยหายก็ตรวจสอบได้ง่าย และศูนย์กลางสามารถตัดโหนดนั้นออกจากการสื่ อสารในเครื อข่ายได้

ข้อดี ของเครื อข่ายแบบดาว คือ มีความคงทนสู ง คือหากสายเคเบิลของบางโหนดเกิ ดขาดก็จะไม่
ส่ งผลกระทบต่อระบบโดยรวม โดยโหนดอื่นๆ ก็ยงั สามารถใช้งานได้ตามปกติ และเนื่องจากมีจุดศูนย์กลาง
อยูท่ ี่ฮบั ดังนั้นการจัดการและการบริ การจะง่ายและสะดวก ส่ วนข้อเสี ย คือ ใช้สายเคเบิลมากเท่ากับจานวน
เครื่ องที่เชื่อมต่อ ซึ่ งหมายถึงค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นด้วย แต่ก็ใช้สายเคเบิลมากกว่าแบบ BUS กับแบบ RING การ
เพิ่มโหนดใดๆ จะต้องมีพอร์ ตเพียงพอต่อการเชื่ อมโหนดใหม่ และจะต้องโยงสายจากพอร์ ตของฮับมายัง
สถานที่ที่ต้ งั เครื่ อง และเนื่ องจากมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ฮบั หากฮับเกิ ดข้อขัดข้องหรื อเสี ยหายใช้งานไม่ได้
คอมพิวเตอร์ ต่างๆ ที่เชื่อมต่อเข้ากับฮับดังกล่าวก็จะใช้งานไม่ได้ท้ งั หมด
5. อุปกรณ์ เครือข่ ายคอมพิวเตอร์
1.โมเด็ม (Modem) โมเด็มเป็ นฮาร์ ดแวร์ ที่ทาหน้าที่แปลงสัญญาณแอนะล็อกให้เป็ นสัญญาณดิจิตลั
เมื่อข้อมูลถูกส่ งมายังผูร้ ับละแปลงสัญญาณดิจิตลั ให้เป็ นแอนะล็อก เมื่อต้องการส่ งข้อมูลไปบนช่องสื่ อสาร
กระบวนการที่โมเด็มแปลงสัญญาณดิ จิตลั ให้เป็ นสัญญาณแอนะล็อก เรี ยกว่า มอดูเลชัน (Modulation)
โมเด็มทาหน้าที่ มอดูเลเตอร์ (Modulator) กระบวนการที่โมเด็มแปลงสัญญาณแอนะล็อก ให้เป็ นสัญญาณ
แนะล็อก ให้เป็ นสัญญาณดิ จิตลั เรี ยกว่า ดี มอดูเลชัน (Demodulation) โมเด็มหน้าที่ ดี มอดูเลเตอร์
(Demodulator) โมเด็มที่ใช้กนั อย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั มี 2 ประเภทโมเด็กในปั จจุบนั ทางานเป็ นทั้งโมเด็ม
และ เครื่ องโทรสาร เราเรี ยกว่า Faxmodem

2. การ์ ดเครือข่ าย (Network Adapter) หรือ การ์ ด LAN เป็ นอุปกรณ์ทาหน้าที่สื่อสารระหว่างเครื่ อง
ต่างกันได้ไม่จาเป็ นต้องเป็ นรุ่ นหรื อยีห่ อ้ เดียวกันแต่หากซื้ อพร้อมๆกันก็แนะนาให้ซ้ื อรุ่ นและยีห้อเดียวกันจะ
ดีกว่าและควรเป็ นการ์ ดแบบ PCI เพราะสามารถส่ งข้อมูลได้เร็ วกว่าแบบ ISAและเมนบอร์ ดรุ่ นใหม่ๆมักจะ
ไม่มี Slot ISA ควรเป็ นการ์ดที่มีความเร็ วเป็ น 100 Mbps ซึ่ งจะมีราคามากกว่าการ์ ดแบบ 10 Mbps ไม่มากนัก
แต่ส่งขอมูลได้เร็ วกว่า นอกจากนี้ คุณควรคานึ งถึงขั้วต่อหรื อคอนเน็กเตอร์ ของการ์ ดด้วยโดยทัว่ ไปคอนเน็ก
เตอร์ ของการ์ ด LAN จะมีหลายแบบ เช่น BNC , RJ-45 เป็ นต้น ซึ่ งคอนเน็กเตอร์ แต่ละแบบก็จะใช้สายที่
แตกต่างกัน

3. เกตเวย์ (Gateway) เกตเวย์ เป็ นอุ ปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ อีกอย่างหนึ่ งที่ ช่วยในการสื่ อสาร
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หน้าที่หลักคือช่ วยให้เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ 2 เครื อข่ายหรื อมากกว่า ซึ่ งมีลกั ษณะไม่
เหมือนกันสามารถติดต่อสื่ อสารกันได้เหมือนเป็ นเครื อข่ายเดียวกัน

4. เราเตอร์ (Router) เราเตอร์ เป็ นอุปกรณ์ในระบบเครื อข่ายที่ทาหน้าที่เป็ นตัวเชื่ อมโยงให้เครื อข่าย
ที่มีขนาดหรื อมาตรฐานในการส่ งข้อมูลต่างกัน สามารถติดต่อแลกเปลี่ ยนข้อมูลระหว่างกันได้ เราเตอร์ จะ
ทางานอยูช่ ้ นั Network หน้าที่ของเราเตอร์ ก็คือ ปรับโปรโตคอล (Protocol) (โปรโตคอลเป็ นมาตรฐานใน
การสื่ อสารข้อมูล บนเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ) ที่ต่างกันให้สามารถสื่ อสารกันได้

5. บริดจ์ (Bridge) บริ ดจ์มีลกั ษณะคล้ายเครื่ องขยายสัญญาณ บริ ดจ์จะทางานอยูใ่ นชั้น Data Link
บริ ดจ์ทางานคล้ายเครื่ องตรวจตาแหน่งของข้อมูล โดยบริ ดจ์จะรับข้อมูล จากต้นทางและส่ งให้กบั ปลายทาง
โดยที่บริ ดจ์จะไม่มีการแก้ไขหรื อเปลี่ ยนแปลงใดๆแก่ขอ้ มูล บริ ดจ์ทาให้การเชื่ อมต่อระหว่างเครื อข่ายมี
ประสิ ทธิ ภาพลดการชนกัน ของข้อมูลลง บริ ดจ์จึงเป็ นสะพานสาหรับข้อมูลสองเครื อข่าย

6. รีพีตเตอร์ (Repeater) รี พีตเตอร์ เป็ นเครื่ องทบทวนสัญญาณข้อมูลในการส่ งสัญญาณข้อมูลใน
ระยะทางไกลๆ ส าหรั บ สั ญญาณแอนะล็ อกจะต้องมี ก ารขยายสั ญญาณข้อมู ล ที่ เริ่ ม เบาบางลงเนื่ องจาก
ระยะทาง และสาหรับสัญญาณดิจิตลั ก็จะต้องมีการทบทวนสัญญาณเพื่อป้ องกันการขาดหายของสัญญาณ
เนื่องจากการส่ งระยะทางไกลๆเช่นกัน รี พีตเตอร์ จะทางานอยูใ่ นชั้น Physical

7. สายสั ญญาณ เป็ นสายสาหรับเชื่ อมต่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ ต่างๆในระบบเข้าด้วยกัน หากเป็ น
ระบบที่ มีจานวนเครื่ องมากกว่า 2 เครื่ องก็จะต้องต่อผ่านฮับอี กทีหนึ่ ง โดยสายสัญญาณสาหรับเชื่ อมต่อ
เครื่ องในระบบเครื อข่าย จะมีอยู่ 2 ประเภท คือ
- สาย Coax มีลกั ษณะเป็ นสายกลม คล้ายสายโทรทัศน์ ส่ วนมากจะเป็ นสี ดาสายชนิ ดนี้ จะใช้กบั
การ์ ด LAN ที่ใช้คอนเน็กเตอร์ แบบ BNC สามารถส่ งสัญญาณได้ไกลประมาณ 200 เมตร สายประเภทนี้
จะต้องใช้ตวั T Connector สาหรับเชื่ อมต่อสายสัญญาณกับการ์ ด LAN ต่างๆในระบบ และต้องใช้ตวั
Terminator ขนาด 50 โอห์ม สาหรับปิ ดหัวและท้ายของสาย

- สาย UTP (Unshied Twisted Pair) เป็ นสายสาหรับการ์ ด LAN ที่ใช้คอนเน็กเตอร์ แบบ RJ-45
สามารถส่ งสัญญาณได้ไกลประมาณ 100 เมตร หากคุ ณใข้สายแบบนี้ จะต้องเลื อกประเภทของสายอี ก
โดยทัว่ ไปนิ ยมใช้กนั 2 รุ่ น คือ CAT 3 กับ CAT5 ซึ่ งแบบ CAT3 จะมีความเร็ วในการส่ งสัญญาณ10 Mbps
และแบบ CAT 5 จะมีความเร็ วในการส่ งข้อมูลที่ 100 Mbps แนะนาว่าควรเลื อกแบบ CAT 5 เพื่อการ
อัพเกรดในภายหลังจะได้ไม่ตอ้ งเดิ นสายใหม่ ในการใช้งานสายนี้ สาย 1 เส้นจะต้องใช้ตวั RJ - 45
Connector จานวน 2 ตัว เพื่อเป็ นตัวเชื่ อมต่อระหว่างสายสัญญาณจากการ์ ด LAN ไปยังฮับหรื อเครื่ องอื่น
เช่นเดียวกับสายโทรศัพท์ ในกรณี เป็ นการเชื่ อมต่อเครื่ อง 2 เครื่ องสามารถใช้ต่อผ่านสายเพียงเส้นเดียได้แต่
ถ้ามากกว่า 2 เครื่ อง ก็จาเป็ นต้องต่อผ่านฮับ

8. ฮับ (HUB) เป็ นอุปกรณ์ ช่วยกระจ่ายสัญญาณไปยังเครื่ องต่างๆที่อยูใ่ นระบบ หากเป็ นระบบ
เครื อข่ายที่มี 2 เครื่ องก็ไม่จาเป็ นต้องใช้ฮบั สามารถใช้สายสัญญาณเชื่ อมต่อ ถึงกันได้โดยตรง แต่หากเป็ น
ระบบที่มีมากกว่า 2 เครื่ องจาเป็ นต้องมีฮบั เพื่อทาหน้าที่ เป็ นตัวกลาง ในการเลื อกซื้ อฮับควรเลื อกฮับที่ มี
ความเร็ วเท่ากับความเร็ ว ของการ์ ด เช่น การ์ ดมีความเร็ ว 100 Mbps ก็ควรเลือกใช้ฮบั ที่มีความเร็ วเป็ น 100
Mbps ด้วย ควรเป็ นฮับที่มีจานวนพอร์ ตสาหรับต่อสายที่เพียงพอกับ เครื่ องใช้ในระบบ หากจานวนพอร์ ตต่อ
สายไม่เพียงพอก็สามารถต่อพ่วงได้ แนะนาว่าควรเลือกซื้ อฮับที่สามารถต่อพ่วงได้ เพื่อรองรับการขยายตัว
ในอนาคต

9. ตัวอย่ างอุปกรณ์ อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง

รู ปCABLE TESTER

รู ปคีมเข้าหัวเชื่ อมต่อแบบ RJ-45

รู ปPort Cat.6 RJ-45 UTP Rack Mount Patch Panels

รู ปCat.5e RJ-45 Modular Jacks

รู ป43RJ-45 Modular Plug Boots

รู ปFace Plates

รู ปPOP UP Floor Mount

รู ป Wall Rack 19”

6. การจัดการทรัพยากรบนเครือข่ ายคอมพิวเตอร์
ระบบเครื อข่ายท้องถิ่นถือได้วา่ เป็ นสิ่ งจาเป็ นต่อองค์กรต่าง ๆ เพราะคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ ไม่สามารถ
ทางานเพียงตัวเดียวหรื อแบบ standalone ได้อีกต่อไป ความต้องการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เป็ นระบบเครื อข่าย
ถือว่าเป็ นความต้องการพื้นฐานของระบบสานักงานและองค์กรต่าง ๆ เพื่อทาให้เกิดการใช้ขอ้ มูลร่ วมกันและ
เป็ นการประหยัดทรัพยากรในระบบ เช่น ใช้ซอฟต์แวร์ ราคาแพงร่ วมกัน หรื อใช้อุปกรณ์พริ นเตอร์ ร่วมกัน
อย่างไรก็ตาม การออกแบบระบบเครื อข่ายท้องถิ่นจะต้องทาโดยผูช้ านาญและมีประสบการณ์ในการ
ออกแบบเนื่องจากระบบเครื อข่ายแต่ละที่มีความต้องการของผูใ้ ช้ไม่เหมือนกัน รวมทั้งข้อจากัดต่าง ๆ
ทางด้านเทคนิคของอุปกรณ์เครื อข่ายเองทาให้เราต้องรู ้ถึงการและขั้นตอนการออกแบบระบบเครื อข่ายที่
ถูกต้อง
ระบบเครื อข่ายที่ดีตอ้ งสามารถรองรับความต้องการของผูใ้ ช้ (user's requirement) ได้ท้ งั ในปั จจุบนั
และในอนาคต เมื่อเราทราบความต้องการของผูใ้ ช้แล้ว วิศวกรเครื อข่ายต้องเปลี่ยนความต้องการของผูใ้ ช้
(ความต้องการการใช้โปรแกรมประยุกต์นนั่ เอง) มาเป็ นความต้องการของทรัพยากรเครื อข่าย (network
requirement) ซึ่ งจะนาไปสู่ การออกแบบเครื อข่ายที่สะท้อนถึงการใช้งานระบบเครื อข่ายที่ถูกต้อง
การออกแบบระบบเครื อข่ายที่ดีน้ นั ต้องคานึงถึงปั จจัยพื้นฐานต่าง ๆ ดังนี้
1. Performance ประสิ ทธิ ภาพของระบบเครื อข่าย โดยสะท้อนจากเมตริ กต่าง ๆ เช่น Application
throughput, response time (delay) เป็ นต้น ปั จจัยทางด้านประสิ ทธิ ภาพต้องเป็ นที่ยอมรับจากผูใ้ ช้วา่ ระบบ
เครื อข่ายสามารถรองรับการทางานของโปรแกรมประยุกต์ได้ตามข้อตกลงระดับการบริ การของระบบ
เครื อข่าย service level agreement เช่น ระบบเครื อข่ายที่มีโปรแกรมประยุกต์สื่อประสมหลายสื่ อต้อง
สามารถรับประกัน throughput ของผูใ้ ช้หนึ่ง ๆ ว่าต้องไม่นอ้ ยกว่า 8 กิโลไบต์ต่อวินาที โดยต้องใช้เวลา
delay จากผูส้ ่ งถึงผูร้ ับไม่เกิน 200 ms ซึ่ งรับประกันคุณภาพการส่ งข้อมูลเสี ยงและภาพเคลื่อนไหวได้ หรื อ
รับประกันการใช้เว็บว่าสามารถเข้าถึงหน้าเว็บที่ตอ้ งการภายใน 8 วินาที เป็ นต้น
2. Reliability เป็ นปั จจัยที่แสดงถึงการออกแบบที่ตอ้ งมีระบบที่ทนต่อความผิดพร่ อง fault tolerance
ของเครื อข่ายอันเกิดมาจากการล้มเหลวของอุปกรณ์ที่เกิดความเสี ยหายโดยจะเข้าทดแทนการทางานได้ทนั ที
โดยระบบไม่เกิดความเสี ยหาย อย่างไรก็ตาม ระบบสารองที่ใช้จะทาให้ค่าใช้จ่ายในการออกแบบระบบ
เครื อข่ายสู งขึ้น ดังนั้น เพื่อคานึงถึงปั จจัยนี้ ต้องประเมินความสาคัญของระบบงานโปรแกรมประยุกต์ของ
ผูใ้ ช้วา่ จะเกิดความเสี ยหายขึ้นมากน้อยอย่างไรเมื่อเกิดปั ญหา จากนั้นจึงสามารถพิจารณาระดับของการ
ออกแบบระบบเครื อข่ายสารองให้เหมาะสมได้ โดยปกติเราสามารถแบ่งระบบสารองได้เป็ นแบบ On-line
(Hot backup) และ Off-line (Cold backup) ซึ่ งเป็ นประโยชน์จากระบบสารองต่างชนิ ดกันจะไม่เหมือนกัน
ขึ้นอยูก่ บั ระดับความต้องการของผูใ้ ช้
3. Scalability เป็ นปั จจัยที่เน้นถึงระบบเครื อข่ายที่สามารถรองรับจานวนของผูใ้ ช้ในระบบ
เทคโนโลยีบางประเภทรวมกับการออกแบบระบบเครื อข่ายที่ถูกต้องสามารถรองรับจานวนผูใ้ ช้ได้ต้ งั แต่

จานวนไม่มากนักไปจนถึงผูใ้ ช้หลายพันคน โดยไม่จาเป็ นต้องออกแบบระบบเครื อข่ายใหม่หรื อต้องใช้
เทคโนโลยีใหม่ ดังนั้นการเลือกเทคโนโลยีเครื อข่ายที่เหมาะสมและสามารถรองรับผูใ้ ช้ได้ถือว่าเป็ นปั จจัย
ของการออกแบบระบบเครื อข่ายที่สาคัญเช่นกัน
4. Flexibility เป็ นปัจจัยการออกแบบเครื อข่ายที่เน้นถึงความยืดหยุน่ ของเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยี
อีเทอร์ เน็ตสามาระรองรับเครื อข่ายที่แบนด์วิดธ์ 10/100/1000/10,000 ล้านบิต ต่อวินาที โดยไม่จาเป็ นต้องใช้
เทคโนโลยีอื่น สามารถเลือกใช้สายสื่ อเป็ นแบบสายคู่บิดเกลียวหรื อสายใยแก้ว เมื่อต้องการระยะทาง
ระหว่างโฮสต์ที่ต่างกัน, เทคโนโลยีเอทีเอ็ม ATM-Asynchronous Transfer Mode สามารถเลือกใช้ในระบบ
เครื อข่ายท้องถิ่นและ/หรื อเครื อข่ายทางไกลหรื อผสมกันก็ได้ เป็ นต้น
5. Security ความปลอดภัยของระบบเครื อข่ายถือได้วา่ เป็ นปั จจัยสาคัญอันดับต้น ๆ ของการ
ออกแบบเครื อข่ายสาหรับธุ รกิจหรื อองค์กรที่เก็บข้อมูลที่มีความสาคัญมาก ๆ หรื อเป็ นองค์กรของรัฐที่เก็บ
ข้อมูลลับต่าง ๆ การออกแบบเครื อข่ายที่ตอ้ งการความปลอดภัยในระดับสู งต้องคานึงถึงความปลอดภัยใน
ระดับต่าง ๆ ดังนี้ :ทางกายภาพ (Physical security) เป็ นความปลอดภัยที่เห็นได้ชดั อันเกิดจากการใช้สายสื่ อที่ปลอดภัย
ต่อการลักลอบดักฟัง (tapping) เช่น สายใยแก้ว หรื อเดินสายคู่บิดเกลียวที่มีท่อเดินที่ปิดมิดชิด ระบบการ
เดินสายและกระจายสายที่เป็ นระเบียบมิดชิดโดยผูอ้ ื่นไม่สามารถลักลอบใช้สายเครื อข่ายได้, ระบบรักษา
ความปลอดภัยที่ตอ้ งใช้บตั รผ่านเข้า-ออก หรื ออาจจะต้องมีกล้องทีววี งจรปิ ดในห้องเก็บเซอร์ ฟเวอร์ สาคัญ ๆ
เป็ นต้น
ความปลอดภัยของระบบเครื อข่าย (Data link/Network security) เป็ นการรักษาความปลอดภัยของ
การเข้าถึงข้อมูล เนื่องจากข้อมูลในระบบโปรแกรมประยุกต์มีหลายระดับการเข้าถึงข้อมูลระดับใดขึ้นอยูก่ บั
ผูด้ ูแลระบบว่าจะอนุญาตให้ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลประเภทใดได้ ดังนั้น การแบ่งเป็ นระดับความสาคัญ
ของข้อมูลและผูใ้ ช้ การใช้อุปกรณ์ firewall เพื่อป้ องกันผูบ้ ุกรุ กจากภายนอก การเข้ารหัสของระบบเครื อข่าย
ท้องถิ่นแบบไร้สาย (Wireless LAN) เป็ นต้น
ความปลอดภัยของระบบโปรแกรมประยุกต์ (Application security) จะต้องรวมถึงวิธีการตรวจสอบ
ผูใ้ ช้ (User Authentication) ว่าเป็ นผูท้ ี่ได้รับมอบหมายหรื อไม่ซ่ ึ งต้องอาศัยระบบการใช้ล็อกอินและรหัสลับ
ของแต่ละผูใ้ ช้ รวมทั้งระบบการเข้ารหัสข้อมูลและถอดรหัสข้อมูล (encryption/decryption) ที่จะต้องผ่าน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ระบบกุญแจแบบสมมาตรหรื ออสมมาตรเพื่อช่วยในการถอดรหัสต่าง ๆ เป็ นต้น
6. Cost-effectiveness การออกแบบระบบเครื อข่ายที่ดีตอ้ งเปรี ยบเทียบความคุม้ ของการลงทุนใน
อุปกรณ์เครื อข่ายโดยเปรี ยบเทียบต่อตัวเลข throughput แต่ผใู ้ ช้แต่ละคน เช่น เครื อข่ายหนึ่งมีค่าใช้จ่าย 2,000
บาทต่อหนึ่งกิโลบิต ในขณะที่ระบบเครื อข่ายที่สองมีค่าใช้จ่ายเพียง 1,000 บาทต่อหนึ่ งกิโลบิต-ของการส่ ง
ข้อมูล ซึ่ งแสดงว่าค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับของเครื อข่ายที่หนึ่งจะสู งกว่าเครื อข่ายที่สองถึง 2
เท่า แสดงว่าการออกแบบเครื อข่ายที่สองดีกว่าเครื อข่ายแรกเมื่อเปรี ยบเทียบที่ throughput เท่ากัน เป็ นต้น

7. Manageability การออกแบบระบบเครื อข่ายที่ดีตอ้ งสามารถบริ หารจัดการได้อย่างไม่ยงุ่ ยากและ
สิ้ นเปลืองงบประมาณการบริ หารจัดการไม่มากนัก อาทิเช่น ระบบสายเครื อข่ายที่ดรต้องมีระบบการตั้งชื่ อ
(labeling) ที่สะดวกต่อการดูแลและบารุ งรักษาโดยเจ้าหน้าที่เทคนิค รวมทั้ง การใช้ซอฟต์แวร์ ในการช่วย
บริ หารจัดการระบบเครื อข่าย (Network management software) ทาให้งานการดูแลระบบสะดวกและเป็ นไป
อย่างอัตโนมัติ หรื อ ใช้เจ้าหน้าที่เทคนิคเท่าที่จาเป็ น ดังนั้น การลงทุนในระบบซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวจะต้องดูวา่
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการบริ หารเครื อข่ายได้มากน้อยเพียงใด
หลักการออกแบบระบบเครือข่ าย
ในการออกแบบและพัฒนาระบบเครื อข่ายใดๆ นั้น จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องทางานอย่างเป็ นระบบ
เพื่อให้ได้มาซึ่ งแบบขึ้นสุ ดท้าย (Final Design) ที่ดีที่สุด มีประสิ ทธิ ภาพที่คุม้ ค่ากับการลงทุน และตอบสนอง
ความต้องการของผูใ้ ช้ได้อย่างครบถ้วน ดังรู ปข้างต้น
1) ความต้องการของผูใ้ ช้
ถือได้วา่ เป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุดในการออกแบบระบบ เพราะจะเป็ นสิ่ งที่กาหนดแนวทางการออกแบบและ
พัฒนา รวมไปถึงการกาหนดคุณสมบัติของอุปกรณ์ และรู ปแบบการเชื่ อมต่อต่างๆ ซึ่ งความต้องการนี้อาจจะ
ได้มาจากหลายๆ แหล่ง เช่น วิเคราะห์จากแผนกลยุทธ์ขององค์กร วิเคราะห์จากแผนงานด้านสารสนเทศ
หรื อแม้กระทัง่ ออกแบบสอบถามเพื่อสารวจความคิดเห็นจากผูใ้ ช้เป็ นต้น
2) ความต้องการระบบ
เมื่อได้ความต้องการของผูใ้ ช้แล้ว ก็นาข้อมูลนั้นมาประมวลผลให้เป็ นข้อมูลทางเทคนิค โดยสามารถ
วิเคราะห์ความต้องการดังกล่าวเทียบกับ OSI Model 7 Layers เช่น ใน Physical Layer ก็จะเป็ นส่ วนที่
กาหนดความต้องการด้านประเภทและชนิดของสายสัญญาณตามมาตรฐานต่างๆ และใน Network Layer ก็
จะเป็ นส่ วนที่กาหนดรู ปแบบการเชื่อมต่อ และวิธีการส่ งผ่านข้อมูลในระบบเครื อข่ายเป็ นต้น
3) การสารวจสภาพของเทคโนโลยีในปัจจุบนั
การศึกษาข้อมูลของเทคโนโลยีในปั จจุบนั นั้น สามารถทาได้หลายวิธี เช่น การค้นหาข้อมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ ข้อมูลจากนิตยสารทางด้านคอมพิวเตอร์ การค้นหาข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต หรื อการติดต่อสอบถาม
จากผูจ้ าหน่ายอุปกรณ์เพื่อสอบถามถึงข้อมูลเทคโนโลยีล่าสุ ดของอุปกรณ์ชนิดต่างๆ
4) การพิจารณาเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่าย
การเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่าย เพื่อให้เห็นถึงจุดเด่น / จุดด้อย ของระบบในแต่ละรู ปแบบ และยังสามารถนาผล
วิเคราะห์ที่ได้นาเสนอให้ผบู้ ริ หารเพื่อใช้เป็ นสารสนเทศประกอบการตัดสิ นใจได้
5) การประเมินการออกแบบ
จากข้อที่ 1 ถึง 3 ข้างต้น จะทาให้ได้แบบเบื้องต้น (Preliminary Design) ซึ่ งแบบเบื้องต้นที่ได้น้ นั จะถูกนามา
ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์อย่างละเอียดในขั้นตอนการประเมินนี้ โดยจะวิเคราะห์ควบคู่กบั ข้อมูลที่ได้จากข้อ
4 และจะมีการปรับแก้จนกว่าจะเป็ นที่น่าพอใจของทุกๆ ฝ่ าย และได้เป็ นแบบขั้นสุ ดท้าย ( Final Design )
เพื่อใช้เป็ นแนวทางหลักในการดาเนินการต่อไป
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