
เครือขายคอมพิวเตอร(Network) 

เครือขายคอมพิวเตอร คือ การนําเอาคอมพิวเตอรหลาย ๆ เครื่องมาตอ
เชื่อมโยงใหมีการสื่อสารขอมูลระหวางกัน เหตุผลของการเชื่อมโยงเครือขาย
คอมพิวเตอรเขาหากัน เนื่องจากราคาของคอมพิวเตอรถกูลง และความตองการเพิ่ม
ขีดความสามารถของระบบโดยรวม เพราะอุปกรณคอมพิวเตอรเพียงอยางเดียวก็
ทํางานไดในตัวเองระดับหนึ่ง แตเมื่อตอรวมกันจะทํางานไดเพ่ิมขึ้น และสามารถใช
ทรัพยากรรวมกันหรือแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน ทําใหเกิดความสะดวกสบายใน
การใชงาน และมีความรวดเร็วเพ่ิมขึ้น 

การใชงานระบบเครอืขายมีบทบาทและความสําคัญเพ่ิมขึ้น เพราะ
ไมโครคอมพิวเตอรไดรับการใชงานอยางแพรหลาย จึงเกิดความตองการที่จะ
เชื่อมตอคอมพิวเตอรเหลานัน้ถึงกัน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของระบบใหสงูขึ้น เพ่ิม
การใชงานดานตาง ๆ และลดตนทุนระบบโดยรวมลง มีการแบงใชงานอุปกรณและ
ขอมูลตางๆ ตลอดจนสามารถทํางานรวมกันได 

สิ่งสําคัญที่ทําใหระบบขอมูลมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น คือ การโอนยาย
ขอมูลระหวางกัน และการเชื่อมตอหรือการสือ่สาร การโอนยายขอมูล หมายถงึ การ
นําขอมูลมาแบงกันใชงาน หรือการนําขอมูลไปใชประมวลผลในลกัษณะแบงกันใช
ทรัพยากร เชน แบงกนัใชซีพียู แบงกันใชฮารดดิสค แบงกันใชโปรแกรม และแบงกัน
ใชอุปกรณอื่น ๆ ที่มีราคาแพง หรือไมสามารถจัดหาใหทุกคนได การเชื่อมตอ
คอมพิวเตอรเปนเครอืขาย จึงเปนการเพิ่มประสิทธภิาพการใชงานใหกวางขวางและ
มากขึ้นจากเดิม 

การเชื่อมตอในความหมายของระบบเครือขายทองถิ่น ไมไดจํากัดอยูที่
การเชื่อมตอระหวางเครื่องไมโครคอมพิวเตอร แตยังรวมไปถึงการเชื่อมตออุปกรณ
รอบขาง เทคโนโลยีที่กาวหนาทําใหการทํางานเฉพาะมีขอบเขตกวางขวางยิ่งขึ้น มี
การใชเครื่องบริการแฟมขอมูลเปนที่เก็บรวบรวมแฟมขอมูลตาง ๆ มีการทําฐานขอมูล
กลาง มีหนวยจัดการระบบสื่อสาร หนวยบรกิารการใชเครื่องพิมพ หนวยบริการการใช
ซีดี และอุปกรณประกอบสําหรับตอเขาในระบบเครือขาย เพ่ือจะทํางานเฉพาะเจาะจง
อยางใดอยางหนึ่ง เปนตัวอยางเครือขายคอมพิวเตอรที่จัดกลุมเชื่อมโยงเปนระบบ 

เครือขายคอมพิวเตอรทําใหการปฏิบัติการรวมกัน ซึ่งหมายถึงการให
อุปกรณทุกชิ้นที่อยูบนเครือขายทํางานรวมกนัไดทั้งหมดในลักษณะที่ประสานรวมกัน
โดยผูใชมีความรูสึกเหมือนใชงานในอุปกรณเดียวกันจึงเปนวิธกีารในการนาํเอา
อุปกรณตางชนิดจํานวนมากมารวมกัน เปนเสมือนระบบเดียวกัน ทั้ง ๆ ที่อุปกรณ
เหลานัน้อาจจะมาจากตางย่ีหอ ตางบริษัท ก็ได 
  

รูจักกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
ระบบเครอืขายคอมพิวเตอร หรือระบบเน็ตเวริก คือกลุมของคอมพิวเตอร

และอุปกรณตางๆ ที่ถูกนํามาเชือ่มตอกันเพ่ือใหผูใชในเครือขายสามารถติดตอสื่อสาร 
แลกเปลี่ยนขอมูล และใชอุปกรณตางๆ ในเครือขายรวมกันได" เครือขายนั้นมีหลาย
ขนาด ต้ังแตขนาดเล็กที่เชื่อมตอกันดวยคอมพิวเตอรเพียงสองสามเครื่อง เพ่ือใชงาน
ในบานหรือในบริษัทเลก็ๆ ไปจนถึงเครือขายขนาดใหญที่เชื่อมตอกันทั่วโลก 
สวน Home Network หรือเครือขายภายในบาน ซึ่งเปนระบบ LAN ( Local Area 
Network)ที่คุณผูอานจะไดพบตอไปนี้ เปนระบบเครอืขายคอมพิวเตอรขนาดเล็กๆ 



หมายถึงการนําเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ มาเชื่อมตอกันในบาน สิ่งที่เกดิตามมา
ก็คือประโยชนในการใชคอมพิวเตอรดานตางๆ เชน 
1. การใชทรัพยากรรวมกัน หมายถึง การใชอุปกรณตางๆ เชน เครื่องพิมพรวมกัน 
กลาวคือ มีเครื่องพิมพเพียงเครื่องเดียว ทุกคนในเครือขายสามารถใชเครื่องพิมพนี้ได 
ทําใหสะดวกและประหยัดคาใชจาย เพราะไมตองลงทุนซื้อเครื่องพิมพหลายเครื่อง 
(นอกจากจะเปนเครื่องพิมพคนละประเภท) 
2. การแชรไฟล เมื่อคอมพิวเตอรถูกติดต้ังเปนระบบเน็ตเวิรกแลว การใชไฟลขอมูล
รวมกันหรือการแลกเปลี่ยนไฟลทาํไดอยางสะดวกรวดเร็ว ไมตองอุปกรณเกบ็ขอมูล
ใดๆ ทั้งสิ้นในการโอนยายขอมูลตัดปญหาเรื่องความจุของสื่อบันทึกไปไดเลย ยกเวน
อุปกรณในการจัดเก็บขอมูลหลักอยางฮารดดิสก หากพื้นที่เต็มก็คงตองหามาเพิ่ม 
3. การติดตอสื่อสาร โดยคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอเปนระบบเน็ตเวิรก สามารถติดตอ
พูดคุยกับเครื่องคอมพิวเตอรอื่น โดยอาศัยโปรแกรมสือ่สารที่มีความสามารถใชเปน
เครื่องคอมพิวเตอรไดเชนเดียวกัน หรือการใชอีเมลภายในกอใหเครือขาย Home 
Network หรือ Home Office จะเกิดประโยชนนี้อีกมากมาย 
4. การใชอินเทอรเน็ตรวมกัน คอมพิวเตอรทุกเครื่องที่เชื่อมตอในระบบ เน็ตเวริก 
สามารถใชงานอินเทอรเน็ตไดทุกเครื่อง โดยมีโมเด็มตัวเดียว ไมวาจะเปนแบบ
อนาล็อกหรือแบบดิจิตอลอยาง ADSL ยอดฮิตในปจจุบัน 

ระบบเครอืขายคอมพิวเตอรไดกลายเปนสวนหนึ่งขององคกร 
สถาบันการศึกษาและบานไปแลวการใชทรัพยากรรวมกันไดทั้งไฟล เครื่องพิมพ ตอง
ใชระบบเครือขายเปนพ้ืนฐาน ระบบเครือขายจะหมายถึง การนําคอมพิวเตอร
ต้ังแต 2 เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมตอกันเพ่ือจะทําการแชรขอมูล และทรพัยากรรวมกัน 
เชน ไฟลขอมูลและเครื่องพิมพ ระบบเครือขายสามารถแบงออกเปน3 ประเภท 
ดวยกันคือ 
  
1. LAN (Local Area Network) 
ระบบเครือ่งขายทองถิ่น เปนเนต็เวิรกในระยะทางไมเกิน 10 กิโลเมตร ไมตองใช
โครงขายการสื่อสารขององคการโทรศัพท คือจะเปนระบบเครือขายที่อยูภายใน
อาคารเดียวกันหรือตางอาคาร ในระยะใกลๆ 
 
2. MAN (Metropolitan Area Network) 
ระบบเครอืขายเมือง เปนเน็ตเวิรกที่จะตองใชโครงขายการสื่อสารของ
องคการโทรศัพท หรือการสื่อสารแหงประเทศไทย เปนการติดตอกันในเมือง เชน 
เครื่องเวิรกสเตชั่นอยูที่สุขุมวิท มีการติดตอสื่อสารกับเครื่องเวิรกสเตชั่นที่บางรัก 
 
3. WAN (Wide Area Network) 
ระบบเครอืขายกวางไกล หรือเรยีกไดวาเปน World Wide ของระบบเน็ตเวริก โดยจะ
เปนการสื่อสารในระดบัประเทศ ขามทวีปหรือทั่วโลก จะตองใชมีเดีย(Media) ในการ
สื่อสารขององคการโทรศัพท หรือการสื่อสารแหงประเทศไทย (คูสายโทรศัพท dial-
up / คูสายเชา Leased line / ISDN) (integrated Service Digital 
Network สามารถสงไดทั้งขอมูล เสียง และภาพในเวลาเดียวกัน) 
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