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ใบความรู้ที่ 10 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เครือข่ายคอมพิวเตอร์   
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี     รหัส ง31102   รายวิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2
ระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4        เรื่อง  รูปร่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลที่ประกอบกันเป็น
เครือข่าย มีการเชื่อมโยงถึงกันในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม 
เทคโนโลยีการออกแบบเชื่อมโยงนี้เรียกว่า รูปร่างเครือข่าย
(Network Topology) หรือ โทโปโลยี  

คือลักษณะทางกายภาพ (ภายนอก) ของเครือข่าย ซึ่ง
หมายถึงลักษณะของการเชื่อมโยง สายสื่อสารเข้ากับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ภายในเครือข่ายเข้าด้วยกันนั่นเอง โทโปโลยี
ของเครือข่ายแต่ละแบบมีความเหมาะสมในการใช้งานแตกต่างกัน 
จึงมีความจ าเป็นที่เราจะต้องท าการศึกษาลักษณะคุณ สมบัติ ข้อดี
และข้อเสียของโทโปโลยีแต่ละแบบเพื่อน าไปใช้ในการออกแบบ

พิจารณาเครือข่ายให้เหมาะสมกับ การใช้งาน 
 

ปัญหาของการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ของสถานีปลายทางหลาย ๆ สถานี คือ จ านวนสายที่ใช้
เชื่อมโยงระหว่างสถานีเพิ่มมากขึ้น และระบบการสลับสายเพื่อโยงข้อมูลถึงกันในการสื่อสารระหว่างสถานี ถ้ามี
การเพิ่มสถานีมากขึ้นค่าใช้จ่ายในการเดินสายก็มากตามไปด้วย และในขณะท่ีสถานีหนึ่งสื่อสารกับสถานีหนึ่งก็จะ
ถือครองการใช้สายเชื่อมโยงระหว่างสถานีนั้น ท าให้การใช้สายเชื่อมโยงไม่เต็มประสิทธิภาพดังนั้นถ้าเราควรมี
ความรู้และเข้าใจถึงการเชื่อมต่อเครือข่ายทางกายภาพซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด 
(point-to-point Connection) และเชื่อมต่อแบบหลายจุด (multipoint Connection) 

1) การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด(point-to-point) 
เป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์สื่อสารสองเครื่อง โดยใช้สื่อกลางหรือ
ช่องทางในการสื่อสารช่องทางเดียวเป็นการจอง
สายในการส่งข้อมูลระหว่างกันโดยไม่มีการใช้งาน
สื่อกลางนั้นร่วมกับอุปกรณ์ชิ้นอ่ืน ๆ การ 
เชื่อมต่อลักษณะนี้เป็นการเชื่อมต่อที่ท าให้สิ้นเปลือง
ช่องทางการสื่อสาร 

2) การเชื่อมต่อแบบหลายจุด(multipoint) 
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เป็นการใชง้านช่องทางการส่ือสารเตม็ประสิทธิภาพมากข้ึนโดยการเช่ือมต่อลกัษณะน้ีจะใช ้

ช่องทางการส่ือสารหน่ึงช่องทางเช่ือมต่อเขา้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ส่ือสารหลายช้ิน โดยมีจุดเช่ือมแยก
ออกมาจากสายหลกัดงัต่อไปน้ี 

 
รูปร่างเครือข่าย (Network Topology) 

 โทโปโลยีแบบบัส (BUS) ในระบบเครือข่าย โทโปโลยีแบบ BUS นับว่าเป็นโทโปโลยีที่ได้รับความนิยมใช้
กัน 

มากในอดีต คือการน าอุปกรณ์ทุกชิ้นในเครือข่าย
เชื่อมต่อกับสายส่ือสารหลักที่เรียกว่า "บัส" (BUS) 
เมื่อโหนดหนึ่งต้องการจะส่งข้อมูลไปยังอีกโหนดหนึ่ง
ภายในเครือข่าย ข้อมูลจากโหนดผู้ส่งจะถูกส่งเข้าสู่
สายบัสในรูปแบบของแพ็กเกจ ซึ่งแต่ละแพ็กเกจจะ
ประกอบด้วยต าแหน่งของผู้ส่งและผู้รับ และข้อมูล 
การสื่อสารภายในบัสจะเป็นแบบ 2 ทิศทางแยกไป
ยังปลายท้ัง2 ด้านของบัส โดยตรงปลายท้ัง 2 ด้าน
ของบัสจะมีเทอร์มิเนเตอร 

(Terminator) ท าหน้าที่ดูดกลืนสัญญาณ เพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาณข้อมูลนั้นสะท้อนกลับเข้ามายังบัส อีกทั้งเป็น
การป้องกันการชนของสัญญาณข้อมูลอ่ืนที่เดินทางอยู่ใน BUS สัญญาณข้อมูลจากโหนดผู้ส่งเม่ือ เข้าสู่บัสจะไหล
ผ่านยังปลายทั้ง 2 ข้างของบัส แต่ละ
โหนดที่เชื่อมต่อเข้ากับบัสจะคอย
ตรวจดูว่าต าแหน่งปลายทางที่มากับ 
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แพ็กเกจข้อมูลนั้นตรงกับต าแหน่งของตนหรือไม่ ถ้าใช่ก็จะรับข้อมูลนั้นเข้ามาสู่โหนดตน แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะปล่อยให้
สัญญาณข้อมูลผ่านไป จะเห็นได้ว่าทุก ๆ โหนดภายในเครือข่ายแบบ BUS นั้นสามารถรับรู้สัญญาณข้อมูลได้ แต่
จะมีเพียงโหนดปลายทางเพียงโหนดเดียวเท่านั้นที่จะรับข้อมูลนั้นไปได้  การควบคุมการสื่อสารภายในเครือข่าย
แบบ BUS มี 2 แบบคือแบบ 

 ควบคุมด้วยศูนย์กลาง (Centralized) ซึ่งจะมีโหนดหนึ่งที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง 
ควบคุมการ สื่อสารภายในเครือข่ายซ่ึงส่วนใหญ่จะ เป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์ 

 ควบคุมแบบกระจาย (Distributed) ทุก ๆ โหนดภายในเครือข่ายจะมีสิทธิในการ 
ควบคุมการสื่อสารแทนที่จะเป็นศูนย์กลางควบคุมเพียงโหนดเดียว ซึ่งโดยท่ัวไปคู่โหนดที่ก าลังท าการสื่อสารส่ง-รับ
ข้อมูลกันอยู่จะเป็นผู้ควบคุมการสื่อสารในเวลานั้น 
 
ตารางเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของโทโปโลยีแบบ BUS 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. เป็นโครงสร้างท่ีไม่ซับซ้อน และติดตั้งง่าย 1. หากสายเคเบิลที่เป็นสายแกนหลักขาด จะส่งผลให้

เครือข่ายต้องหยุดชะงักในทันที 
2. ง่ายต่อการเพิ่มจ านวนโหนด โดยสามารถเชื่อมต่อ
เข้ากับสายแกนหลักได้ทันที 

2. กรณีระบบเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ จะหาข้อผิดพลาด
ได้ยาก 

3. ประหยัดสายส่งข้อมูล เนือ่งจากใช้สายแกนหลัก
เพียงเส้นเดียว 

3. ระหว่างโหนดแต่ละโหนดจะต้องมีระยะห่างตาม
ข้อก าหนด 

 
 โทโปโลยีแบบวงแหวน (RING) เหตุที่เรียกการสื่อสารแบบนี้ว่าเป็นแบบ RING เพราะข่าวสารที่ส่งผ่าน 

ไปในเครือข่ายจะไหลวนอยู่ในเครือข่ายไปในทิศทางเดียวเหมือนวงแหวน 
หรือ RING นั่นเอง โดยไม่มีจุดปลายหรือเทอร์มิเนเตอร์แบบ BUS ในแต่ละ
โหนดจะมีรีพีตเตอร์ประจ าโหนด 1 เครื่อง ซึ่งจะท าหน้าที่เพิ่มเติมข่าวสารที่
จ าเป็นต่อการสื่อสาร ในส่วนหัวของแพ็กเกจ ข้อมูลส าหรับการส่งข้อมูล
ออกจากโหนด และมีหน้าที่รับแพ็กเกจข้อมูลที่ไหลผ่านมา จากสายสื่อสาร
เพื่อตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลที่ส่งมาให้โหนดตนหรือไม่ ถ้าใช่ก็จะคัดลอก
ข้อมูลทั้งหมดนั้นส่งต่อไป ให้กับโหนดของตน แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะปล่อยข้อมูล
นั้นไปยังรีพีตเตอร์ของโหนดถัดไป 

 

 

 

 
 
ตารางเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของโทโปโลยีแบบ RING 
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ข้อดี ข้อเสีย 
1. แต่ละโหนดในวงแหวนมีโอกาสที่จะส่งข้อมูลได้ 
เท่าเทียมกัน 

1. หากวงแหวนเกิดขาดหรือเสียหาย จะส่งผลต่อ
ระบบท้ังหมด 

2. ประหยัดสายสัญญาณ โดยจะใช้สายสัญญาณ
เท่ากับจ านวนโหนดที่เชื่อมต่อ 

2. ยากต่อการตรวจสอบ ในกรณีที่มีโหนดใดโหนด
หนึ่งเกิดขัดข้อง เนื่องจากต้องตรวจสอบทีละจุดว่า
เกิดข้อขัดข้องอย่างไร 

3. ง่ายต่อการติดตั้งและการเพิ่ม/ลบจ านวนโหนด  
 

 โทโปโลยแีบบดาว (STAR) จากการเช่ือมโยงติดต่อส่ือสารท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยกบัรูปดาว (STAR) หลาย 

แฉกโดยมี
ศูนยก์ลางของ
ดาว หรือฮบั
เป็นจุดผา่น
การติดต่อกนั
ระหวา่งทุกโหนดในเครือข่ายศูนยก์ลางจึงมีหนา้ท่ีเป็นศูนย์
ควบคุมเส้นทางการส่ือสารทั้งหมดทั้งภายใน และภายนอก
เครือข่ายนอกจากน้ีศูนยก์ลางยงัท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลาง

ขอ้มูลอีกดว้ย โดยเช่ือมต่อเขา้กบัไฟลเ์ซิร์ฟเวอร์อีกทีการส่ือสารภายในเครือข่ายแบบ STAR จะเป็นแบบ 2 ทิศทาง
โดยอนุญาตใหมี้เพียงโหนดเดียวเท่านั้นท่ีสามารถส่งขอ้มูลเขา้สู่เครือข่ายในเวลาเดียวกนั เพื่อป้องกนัการชนกนัของ
สัญญาณขอ้มูล แต่ในอุปกรณ์รุ่นใหม่สามารถท าการสลบัการท างานและยอมใหท้ างานไดพ้ร้อมกนั คือ Switch 
HUB โทโปโลยแีบบ STAR เป็นท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุดในปัจจุบนัเพราะติดตั้งง่ายและดูแลรักษาง่าย หากมีโหนดใด
เกิดความเสียหายก็ตรวจสอบไดง่้าย และศูนยก์ลางสามารถตดัโหนดนั้น ออกจากการส่ือสารในเครือข่ายได ้

 

 

ตารางเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของโทโปโลยีแบบ STAR 
ข้อดี ข้อเสีย 

1. มีความคงทนสูง คือหากสายเคเบิลของบางโหนด
เกิดขาดก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบโดยรวม โดย
โหนดอื่น ๆ ก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

1. ใช้สายเคเบิลมากเท่ากับจ านวนเครื่องที่เชื่อมต่อ 
ซึ่งหมายถึงค่าใช้จ่ายท่ีสูงข้ึนด้วย แต่ก็ใช้สายเคเบิล
มากกว่าแบบBUS กับแบบ RING 

2. เนื่องจากมีจุดศูนย์กลางอยู่ท่ีฮับ ดังนั้นการ 
จัดการและการบริการจะง่ายและสะดวก 

2. การเพิ่มโหนดใด ๆ จะต้องมีพอร์ตเพียงพอต่อการ
เชื่อมโหนดใหม่ และจะต้องโยงสายจากพอร์ตของฮับ
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 มายังสถานที่ท่ีตั้งเครื่อง 
 3. เนื่องจากมีจุดศูนย์กลางอยู่ท่ีฮับ หากฮับเกิด

ขัดข้อง หรือเสียหายใช้งานไม่ได้ คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 
ที่เชื่อมต่อเข้ากับฮับดังกล่าวก็จะใช้งานไม่ได้ทั้งหมด 

 


