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บทที่ 1 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 1.1  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรคืออะไร 
  “ระบบเครือขายคอมพิวเตอร” หรือระบบเน็ตเวิรก คือกลุมของคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ตางๆ ท่ีถูกนํามาเชื่อมตอกันเพ่ือใหผูใชในเครือขายสามารถติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูล และใช
อุปกรณตางๆ ในเครือขายรวมกันได" เครือขายนั้นมีหลายขนาด ตั้งแตขนาดเล็กท่ีเชื่อมตอกันดวย
คอมพิวเตอรเพียงสองสามเครื่อง เพ่ือใชงานในบานหรือในบริษัทเล็กๆ ไปจนถึงเครือขายขนาดใหญ 
ท่ีเชื่อมตอกันท่ัวโลก สวน Home Network หรือเครือขายภายในบาน ซ่ึงเปนระบบ LAN ( Local 
Area Network) ท่ีคุณผูอานจะไดพบตอไปนี้ เปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรขนาดเล็กๆ หมายถึง 
การนําเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ มาเชื่อมตอกันในบาน สิ่งท่ีเกิดตามมาก็คือประโยชนในการใช
คอมพิวเตอรดานตางๆ เชน 
  1.1.1 การใชทรัพยากรรวมกัน หมายถึง การใชอุปกรณตางๆ เชน เครื่องพิมพรวมกัน 
กลาวคือ มีเครื่องพิมพเพียงเครื่องเดียว ทุกคนในเครือขายสามารถใชเครื่องพิมพนี้ได ทําใหสะดวก และ
ประหยัดคาใชจาย เพราะไมตองลงทุนซ้ือเครื่องพิมพหลายเครื่อง (นอกจากจะเปนเครื่องพิมพ 
คนละประเภท) 
  1.1.2.  การแชรไฟล เม่ือคอมพิวเตอรถูกติดตั้งเปนระบบเน็ตเวิรกแลว การใชไฟลขอมูล
รวมกันหรือการแลกเปลี่ยนไฟลทําไดอยางสะดวกรวดเร็ว ไมตองอุปกรณเก็บขอมูลใดๆ ท้ังสิ้น  ในการ
โอนยายขอมูลตัดปญหาเรื่องความจุของสื่อบันทึกไปไดเลย ยกเวนอุปกรณในการจัดเก็บขอมูลหลัก 
อยางฮารดดิสก หากพ้ืนท่ีเต็มก็คงตองหามาเพ่ิม 
   1.1.3.  การติดตอส่ือสาร โดยคอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตอเปนระบบเน็ตเวิรก สามารถติดตอ
พูดคุยกับเครื่องคอมพิวเตอรอ่ืน โดยอาศัยโปรแกรมสื่อสารท่ีมีความสามารถใชเปนเครื่องคอมพิวเตอร
ไดเชนเดียวกัน หรือการใชอีเมลภายในกอใหเครือขาย Home Network หรือ Home Office จะเกิด
ประโยชนนี้อีกมากมาย 
           1.1.4. การใชอินเทอรเน็ตรวมกัน คอมพิวเตอรทุกเครื่องท่ีเชื่อมตอในระบบ 
เน็ตเวิรก 0 สามารถใชงานอินเทอรเน็ตไดทุกเครื่องโดยมีโมเด็มตัวเดียวไมวาจะเปนแบบอนาล็อก หรือ
แบบดิจิตอลอยาง ADSL ยอดฮิตในปจจุบัน 
 
 1.2  ประเภทของระบบเครือขาย (แบงตามขนาด) 
          ระบบเครือขายคอมพิวเตอรไดกลายเปนสวนหนึ่งขององคกร สถาบันการศึกษา และบาน 
ไปแลวการใชทรัพยากรรวมกันไดท้ังไฟล เครื่องพิมพ ตองใชระบบเครือขายเปนพ้ืนฐาน ระบบเครือขาย
จะหมายถึง การนําคอมพิวเตอรตั้งแต 2 เครื่องข้ึนไปมาเชื่อมตอกันเพ่ือจะทําการแชรขอมูลและ
ทรัพยากรรวมกัน เชน ไฟลขอมูลและเครื่องพิมพ ระบบเครือขายสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท 
ดวยกันคือ 
          1.2.1  LAN (Local Area Network) 
                 ระบบเครื่องขายทองถ่ิน เปนเน็ตเวิรกในระยะทางไมเกิน 10 กิโลเมตร ไมตอง 
ใชโครงขายการสื่อสารขององคการโทรศัพท คือจะเปนระบบเครือขายท่ีอยูภายในอาคารเดียวกัน หรือ
ตางอาคาร ในระยะใกลๆ 
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          1.2.2  MAN (Metropolitan Area Network) 
                   ระบบเครือขายเมือง เปนเน็ต เวิรก ท่ีจะตองใช โครงขายการสื่อสารของ
องคการโทรศัพท หรือการสื่อสารแหงประเทศไทย เปนการติดตอกันในเมือง เชน เครื่องเวิรกสเตชั่น 
อยูท่ีสุขุมวิท มีการติดตอสื่อสารกับเครื่องเวิรกสเตชั่นท่ีบางรัก 
          1.2.3.  WAN (Wide Area Network) 
                    ระบบเครือขายกวางไกล หรือเรียกไดวาเปน World Wide ของระบบเน็ตเวิรก 
โดยจะเปนการสื่อสารในระดับประเทศ ขามทวีปหรือท่ัวโลก จะตองใชมีเดีย(Media) ในการสื่อสารของ
องคการโทรศัพท หรือการสื่อสารแหงประเทศไทย (คูสายโทรศัพท dial-up / คูสายเชา Leased line / 
ISDN) (Integrated Service Digital Network สามารถสงไดท้ังขอมูล เสียง และภาพในเวลาเดียวกัน) 
 
 1.3  ประเภทของระบบเครือขาย (แบงตามหนาท่ีการทํางาน) 
          1.3.1  Peer To Peer 
                   เปนระบบท่ีเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องบนระบบเครือขายมีฐานเทาเทียมกัน คือ
ทุกเครื่องสามารถจะใชไฟลในเครื่องอ่ืนได และสามารถใหเครื่องอ่ืนมาใชไฟลของตนเองไดเชนกัน 
ระบบ Peer To Peer มีการทํางานแบบดิสทริบิวท(Distributed System) โดยจะกระจายทรัพยากร
ตางๆ ไปสูเวิรกสเตชั่นอ่ืนๆ แตจะมีปญหาเรื่องการรักษาความปลอดภัย เนื่องจากขอมูลท่ีเปนความลับ
จะถูกสงออกไปสูคอมพิวเตอรอ่ืนเชนกันโปรแกรมท่ีทํางานแบบ Peer To Peer คือ Windows for 
Workgroup และ Personal Netware 

 
 
  



3 
 

          1.3.2  Client / Server 
                   เปนระบบการทํางานแบบ Distributed Processing หรือการประมวลผลแบบ
กระจาย โดยจะแบงการประมวลผลระหวางเครื่องเซิรฟเวอรกับเครื่องไคลเอ็นต แทนท่ีแอพพลิเคชั่น 
จะทํางานอยูเฉพาะบนเครื่องเซิรฟเวอร ก็แบงการคํานวณของโปรแกรมแอพพลิเคชั่น มาทํางานบน
เครื่องไคลเอ็นตดวย และเม่ือใดท่ีเครื่องไคลเอ็นตตองการผลลัพธของขอมูลบางสวน จะมีการเรียกใช 
ไปยังเครื่องเซิรฟเวอร ใหนําเฉพาะขอมูลบางสวนเทานั้นสงกลับ มาใหเครื่องไคลเอ็นต เพ่ือทําการ
คํานวณขอมูลนั้นตอไป 

 
  



4 
 

บทท่ี 2 

Local Area Network - ระบบ LAN 

           ในปจจุบันมีการนําคอมพิวเตอรเขามาใชงานในหนวยงานตาง ๆ มากมาย ซ่ึงการนํา
คอมพิวเตอรเขามานี้เปนสวนชวยใหการทํางานในหนวยงานตาง ๆ สามารถทํางานไดอยางเปนระบบ 
และสามารถพัฒนาการทํางานไดอยางตอเนื่อง   ซ่ึงการนําคอมพิวเตอรเขามาใชนี้ในหนวยงานตาง ๆ  
ก็เริ่มมีการพัฒนาข้ึนแทนท่ีจะใชในลักษณะหนึ่งเครื่องตอหนึ่งคน ก็ใหมีการใชเครื่องคอมพิวเตอร และ
ขอมูลตาง ๆ รวมกัน โดยนําคอมพิวเตอรมาตอเชื่อมกัน ซ่ึงเราเรียกสิ่งนี้วา "ระบบแลน" ความจริง 
ระบบแลนนี้ก็ไมไดเปนสิ่งแปลกใหมอะไร เพราะถูกนํามาใชงานเปนเวลานานแลว แตจะจํากัดการใช
งานอยูเฉพาะในกลุมคนบางกลุมเทานั้น แตในปจจุบันระบบแลนถูกนํามาใชอยางแพรหลายมากข้ึน 
ดังนั้น การใชงานในระบบแลนซ่ึงมีผูใชมากข้ึน จําเปนจะตองมีการจัดระบบการใชงาน และผูใชจําเปน
จะตองมีความรูในระบบแลนท่ีตนเองใชอยูพอสมควร ซ่ึงระบบแลนท่ีเปนท่ีนิยมในประเทศไทย และ 
ท่ัวโลก คือ ระบบแลนของเน็ตแวร (NetWare) 
            ในบทนี้จะอธิบายเก่ียวกับระบบแลน และวิธีการเชื่อมโยงเครือขายระบบแลน โดย 
จะกลาวถึง ความหมาย วัตถุประสงค ผลท่ีไดจากการทํางานและแนวโนมในอนาคต รวมท้ังซอฟตแวร 
ท่ีใชในระบบแลน 
            ปจจุบันคอมพิวเตอรไดมีการนํามาใชงานอยางกวางขวาง ซ่ึงอาจจะกลาวไดวา
คอมพิวเตอรไดกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันแลวก็ได แตการใชงานคอมพิวเตอร ในลักษณะ 
Stand Alone หรือการใชงานคอมพิวเตอร โดยผูใชหนึ่งคนหนึ่งคนตอเครื่องหนึ่งเครื่อง ก็ยังพบปญหา
ตางๆ อยู เชน ราคาของเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณประกอบตางๆ มีราคาแพง การใชขอมูลไม
สามารถใชรวมกันได ฯลฯ ดังนั้นจึงมีความคิดท่ีจะนําคอมพิวเตอรหลายๆ เครื่องมาตอเพ่ือใชงาน
รวมกัน ซ่ึงจะทําใหสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน และยังเปนการ
แกปญหาตางๆ ท่ีผูใชประสบอยู 
            การเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรเขาดวยกันเปนระบบเครือขายเน็ตเวิรก จึงมีการ
นํามาใชกันมากข้ึนซ่ึงจะแบงไดเปน 3 ระบบ คือ ระบบเครือขายเน็ตเวิรคกระยะไกล (Wide Area 
Network หรือ WAN) ระบบเครือขายเน็ตเวิรคกระยะกลาง (Metropolitan Area Network หรือ 
MAN) และระบบเครือขายเน็ตเวิรคระยะใกล (Local Area Network หรือ LAN) ในท่ีนี้จะกลาวถึง
ระบบ LAN เพียงระบบเดียว ซ่ึงระบบนี้เปนท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลาย เชน ตามอาคารสํานักงาน
ท่ัวไป หรือหนวยงานราชการตาง ๆ เปนตน ระบบเน็ตเวิรคระยะใกล หรือ LAN สามารถติดตั้งไดงาย 
สงขอมูลไดดวยความเร็วสูง มีขอผิดพลาดนอย และลงทุนนอยกวาระบบเน็ตเวิรค ระยะไกล และ  
ระยะกลาง   ซ่ึงท้ัง 2 ระบบ  จะตองลงทุนสูงเนื่องจากเปนระบบใหญใชติดตอกันในระดับประเทศ เชน 
การสื่อสารระหวางประเทศ เปนตน 
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 02.1  ความหมายของระบบ LAN 
          1ยอมาจาก Local Area Network ซ่ึงแปลไดวา “ระบบเครือขายขนาดเล็ก” ท่ีตอง
ประกอบดวย Server และ Client โดยจะตองมีคอมพิวเตอรตั้งแต 2 เครื่องข้ึนไป ซ่ึงจะทําหนาท่ีเปนผู
ใหบริการและผูใชโดยท่ีผูใหบริการซ่ึงเปน Server นั้น จะเปนผูควบคุมระบบวาจะใหการทําใหการ
ทํางานเปนเชนไร และในสวนของ Server เองจะตองเปนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีสถานะภาพสูง เชน
ทํางานเร็ว สามารถอางหนวยความจําไดมาก มีระดับการประมวลผลท่ีดี และจะตองเปนเครื่องท่ีจะตอง
มีระยะการทํางาน ท่ียาวนาน เพราะว า  Server จะถูกเปดให ทํางานอยู ตลอดเวลา  
จึงเปนสิ่งสําคัญอีกอยางหนึ่ง 
 
 22.2  วัตถุประสงคของระบบ LAN 
          3ระบบ LAN ซ่ึงเปนระบบเครือขายแบบหนึ่งท่ีนิยมใชกันในวงท่ีไมใหญโตนัก โดยจะมี
คอมพิวเตอรเครื่องอ่ืน ๆ ตอเขาเพ่ือขอใชบริการ ดังนั้นในระบบ LAN จึงเปนลักษณะท่ีผูใชหลายบุคคล
มาใชขอมูลรวมกันเปนสวนใหญ ซ่ึงจะมีประโยชนตางๆ ตามหัวขอตอไปนี้ 

2.2.1 แบงการใชแฟมขอมูล 
2.2.2 ปรับปรุงและจักการแฟมขอมูลไดงาย 
2.2.3  แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซ่ึงกันและกันไดสะดวกรวดเร็วข้ึน 
2.2.4 สามารถใชแฟมขอมูลท่ีอยูหางไกลไดอยางรวดเร็ว 
2.2.5  การแบงปนการใชอุปกรณตางๆ เชน เครื่องพิมพ โมเด็ม CD-ROM ฯลฯ 
2.2.6 การแบงปนการใชโปรแกรมซอฟตแวร 
2.2.7 ประหยัดคาใชจายในการดําเนินงาน 
2.2.8 ควบคุมและดูแลรักษาขอมูลไดงาย 
2.2.9 สามารถรวมกลุมผูใช ขอมูลตางๆ ไดงายและรวดเร็ว 
2.2.10 เพ่ือการติดตอสื่อสาร ของผูใชเชน บริการ Email ,Talk ฯลฯ 
ดังนั้น ระบบ LAN จึงเปนท่ีนิยมกันในสวนของ บริษัท สถานศึกษา และหนวยงาน ตาง ๆ  

มากมาย ซ่ึงจะใหผลท่ีคุมคาในระยะยาวนาน 
 
 2.3  การเช่ือมโยง เครือขายของระบบ LAN 
           มีอยูหลายวิธีดวยกัน แตในท่ีนี้จะกลาวถึงเพียง โครงขายของระบบเครือขาย (Topology) 
และ โพรโตคอล ท่ีใชในระบบ LAN และจะกลาวถึงอุปกรณท่ีใชในระบบ LAN และซอฟตแวร ท่ีใช 
ในระบบ LAN มีดังตอไปนี้ 

o  โครงขายของระบบเครือขาย(Topology) 
o  โพรโตคอลท่ีใชในระบบ LAN 
o  อุปกรณท่ีใชในระบบ LAN 
o  ซอฟตแวรท่ีใชในระบบ LAN 

 
 
           2.3.1  โครงขายของระบบเครือขาย (Topology) 
           เปนการเชื่อมโยงเครือขายของระบบ LAN วิธีหนึ่ง ซ่ึงนิยมใชกันแพรหลายสามารถ
แบงออกเปน 3 แบบดวยกัน คือ 
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 แบบดาว (Star) 
 แบบวงแหวน (Ring) 
 แบบบัส และ ทรี (Bus and Tree) 

 
             2.3.1.1 แบบดาว (Star) 
                      ในโทโปโลยี แบบดาว นั้นจะเปนลักษณะของการตอเครือขายท่ี Work station  
แตละตัวตอรวมเขาสูศูนยกลางสวิตซ เพ่ือสลับตําแหนงของเสนทางของขอมูลใด ๆ ในระบบ ดังนั้น 
ใน โทโปโลยี แบบดาว คอมพิวเตอรจะติดตอกันไดใน 1 ครั้ง ตอ 1 คูสถานีเทานั้น เม่ือสถานีใดตองการ
สงของมูลมันจะสงขอมูลไปยังศูนยกลางสวิทซกอน เพ่ือบอกใหศูนยกลาง สวิตซมันสลับตําแหนงของ 
คูสถานีไปยังสถานีท่ีตองการติดตอดวย ดังนั้นขอมูลจึงไมเกิดการชนกันเอง ทําใหการสื่อสารไดรวดเร็ว
เม่ือสถานีใดสถานีหนึ่งเสีย ท้ังระบบจึงยังคงใชงานได ในการคนหาขอบกพรองจุดเสียตางๆ จึงหาไดงาย
ตามไปดวย แตก็มีขอเสียท่ีวาตองใชงบประมาณสูงในการติดตั้งครั้งแรก 
              2.3.1.2 แบบวงแหวน (Ring) 
                     ในโทโปโลยี(รูปแบบการเชื่อมตอ) แบบวงแหวน(Ring) นั้น ไดถูกออกแบบใหใช 
Media Access Units (MAU) ตอรวมกันแบบเรียงลําดับเปนวงแหวน แลวจึงตอ คอมพิวเตอร (PC)  
ท่ีเปน Workstation หรือ Server เขากับ MAU ใน MAU 1 ตัวจะสามารถตอออกไปไดถึง 8 สถานี 
เม่ือสถานีถัดไปนั้นรับรูวาตองรับขอมูล แลวมันจึงสงขอมูลกลับ เปนการตอบรับ เม่ือสถานีท่ีจะสงขอมูล
ไดรัยสัญญาณตอบรับ แลวมันจึงสงขอมูลครั้งแรก แลวมันจะลบขอมูลออกจากระบบ เพ่ือใหไดใชขอมูล
อ่ืนๆ ตอไป ดังนั้นทุกสถานีบน โทโปโลยี วงแหวนจะไดทํางานท้ังหมดซ่ึงจะคอยเปนผูรับและผูสงแลวยัง
เปนรีพีทเตอรในตัวอีกดวย ขอมูลท่ีผานไปแตละสถานี นั้น ขอมูลท่ีเปนตําแหนงท่ีอยูตรงกับ สถานีใด 
สถานีนั้นจะรับขอมูลเก็บไว แตมันจะไมลบขอมูลออกจากระบบ มันยังคงสงขอมูลตอไป ดังนั้น 
ผูสงขอมูลครั้งแรกเทานั้นท่ีจะเปนผูลบขอมูลออกจากระบบ ครั้นเม่ือสถานีสง TOKEN มาถามสถานี
ถัดไปแลวแตกลับไมไดรับคําตอบ สถานีสง TOKEN จะทวนซํ้าขอมูลเปนครั้งท่ีสอง ถายังคงไมไดรับ
คําตอบ จึงสงขอมูลออกไปได เหตุการณดังกลาวนี้ เปนอีกแนวทางหนึ่งในการแกปญหาท่ีไมใหระบบ
หยุดชะงักการทํางานลงของระบบ เนื่องจากสถานีหนึ่งเกิดการเสียหาย หรือชํารุด ระบบจึงยังคง
สามารถทํางานตอไปได 
              2.3.1.3 แบบบัส (Bus) 
                      ในโทโปโลยี แบบบัส และทรี (Bus and Tree) นั้นไดมีการทํางานท่ีคลายกัน
กลาวคือ แบบบัส จะมีเคเบิลตอถึงกันแบบขนาน ของแตละโหนด สวนแบบทรีนั้น จะมีการตอแยก
ออกเปนสาขาออกไปจากเคเบิลท่ีใชแบบบัสนั้นเอง ดังนั้นเม่ือมีการสงขอมูลจากโหนดใดทุกๆโหนดบน
ระบบขอมูลจะเขาถึงได เนื่องจากอยูบนเสนทางสื่อสารเดียวกัน ในการสงขอมูลนั้น จะสงเปนเฟรม 
ขอมูลซ่ึงจะมีท่ีอยูของผูรับติดไปดวย เม่ือท่ีอยูผูรับตรงกับ ตําแหนงของโหนดใดๆบนระบบ โหนดนี้ 
จะรับขอมูลเขาไป และสงขอมูลมาพรอมกันนั้นจะเกิดการชนกันของขอมูล แลวจะสุมเวลาข้ึนใหม 
เพ่ือสงขอมูลตอไป ในการสื่อสารตามมาตรฐาน 802.4 นั้นมีดวยกัน 3 แบบคือ แบบท่ี 1 มีความเร็ว 1 
Mbps ใชสายขอมูลแบบโคแอกเชียล 75 โอหม และสายเคเบิลหลักจะตองไมมีการตอแยกแขนงออกไป 
ในแบบท่ี 2 ซ่ึงเรียกกันวาแบบเบสแบนดนั้นจะมีความเร็ว 5-10 Mbps ใชสายแบบเดียวกับแบบท่ี 1 
แตสัญญาณภายในจะเขารหัสแบบ FSK และแบบท่ี 3 หรือ แบบบรอดแบนด จะใชสายทรังก  
ซ่ึงสามารถใชไดกับความเร็ว 1,5 และ 10 Mbps ซ่ึงสัญญาณภายในสายจะเปนแบบ AM นั้นเอง 
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            2.3.2  โพรโตคอลท่ีใชในระบบ LAN 
                  โพรโตคอล คือรูปแบบของการสื่อสารของเครือขาย คอมพิวเตอร ท่ีทําให 
Software มีความเขากันไดกับ Hardware โพรโตคอลนั้นไดถูกกําหนดใหเปนมาตรฐานโดย ISO ซ่ึงเปน
โมเดลแบงออกได 7 ระดับคือ PHYSICAL, DATALINK, NETWORK, TRANSPORT, SESSION, 
PHESENTA และ APPLICATION ตามลําดับ ในระบบ LAN นั้นจะใชเพียงสองระดับลางเทานั้น 
เนื่องจากวา LAN สามารถใชไดกับ โทโปโลยี ไดหลายแบบนั้นเอง จึงไมไดใชระดับท่ี 3 ข้ึนไป ในระดับ 
ท่ี 1 นั้นเปนระดับท่ีเก่ียวของกับขอมูลเปนบิต เก่ียวของกับระดับแรงกันไฟฟา ความถ่ี และคาบเวลา 
ตางๆ สวนระดับท่ี 2 นั้นเปนระดับการแปลงขอมูลเปนบล็อก และเฟรม พรอมท้ังตรวจสอบขอผิดพลาด
ดวย โพรโตคอลท่ีใชกันมากในระบบ LAN นั้นมีอยู 2 แบบคือโพรโตคอล แบบโทเกนบัส และ
โพรโตคอลแบบ CSMA/CD เปนตน 
           2.3.3 อุปกรณท่ีใชในระบบ LAN 
                     ในระบบ LAN อุปกรณท่ีใชในการเชื่อมโยงนั้นมีไมมากนัก เพราะสวนใหญจะเปน
การใชเพ่ือตอเชื่อมโยงเครือขายเทานั้น ดังนั้นอุปกรณท่ีใชในระบบ LAN จะสามารถแบงออกเปน  
2 อยาง โดยท่ัวๆ ไปคือ สายนําสัญญาณ และอุปกรณท่ีใชในระบบ LAN 
 
    2.3.3.1 สายนําสัญญาณ 
    สายนําสัญญาณ นับถือไดวาเปนอุปกรณท่ีสําคัญอยางหนึ่งในระบบเครือขายท่ีทํา
ใหคอมพิวเตอร มีการติดตอสื่อสารกันในระยะทางท่ีไกล สายนําสัญญาณ นั้นมีหลายชนิด มากมาย 
ในปจจุบัน สามารถจําแนกไดตามคุณสมบัติของสาย สภาพการใชงาน และความเหมาะสมการใชงาน 
สายนําสัญญาณท่ีใชในระบบ LAN นั้นสามารถแบงออกไดเปนลักษณะตางๆ คือ สายสัญญาณ 
แบบคูบิดเกลียว ยังแบงออกเปน 2 ประเภท ประเภทแรกเปนชนิด UTP (Unshield Twisted 
Pair) เปนสายคูบิดเกลียว 4 คูใชยาวไมเกิน 100 เมตร สายท่ีใช แบคโบน นั้น เปนสายขนาด 25 คู
สายในมัดเดียว รองรับการสื่อสารไดสูงถึง 100 Mbps และ ประเภทท่ี 2 ชนิด STP (Shield Twisted 
Pair) เปนสายพัฒนามาจากสาย UTP โดยมีชีลดหอหุมภายนอก ใชขอมูลการสื่อสารได 100 Mbps 
สาย STP ท่ีเปนแบคโบน นี้เปนสายท่ีออกแบบมาใหไปไดระยะทางท่ีไกลข้ึน สายโคแอกเชียล  
เปนอีกประเภทหนึ่งท่ีใชกันมากเปนสายนําสัญญาณท่ีปองกันสัญญาณรบกวนไดมากทีเดียว สายชนิดนี้
ในระบบบัส และใชเดินระยะใกลๆ และ เสนใยแกวนําแสงเปนสายท่ีใชคลื่นแสง 500 nM-1300nM 
สงผานไปยังตัวกลางใยแกว ซ่ึงจะสะทอนกลับภายใน ทําใหมีการสูญเสียของสัญญาณนอยมาก ทําใหได
ระยะทางท่ีไกลข้ึนขณะท่ีใช กําลั งส ง ท่ีนอยและมีสัญญาณรบกวนท่ีนอยมาก เ ม่ือเทียบกับ  
สายนําสัญญาณชนิดอ่ืนๆ สายชนิดเสนใยแกวนําแสงนี้มักใชเปนแบคโบน โดยจะรองรับการสื่อสาร 
ไดสูงถึง 800 Mbps หรือมากกวา แลวแตละชนิดท่ีนํามาใช 
        
   2.3.3.2 อุปกรณท่ีใชตอระหวางเครือขาย 
                     อุปกรณท่ีใชตอระหวางเครือขายนั้นมีดวยกันมากมาย ดวยคุณลักษณะของการใชงาน 
แบบตางๆ และยังคงไดรับการพัฒนาข้ึนอยูตลอดเวลา อุปกรณท่ีใชในระบบ LAN นั้นไดยกตัวอยางท่ี 
พบกันมากดังตอไปนี้ แผนการดเครือขาย เปนแผนอินเตอรเฟสสําหรับคอมพิวเตอร หรือแผนการด NIC 
มีคุณสมบัติตางท่ี ข้ึนอยู กับชนิดของเครือขาย และชนิดของคอมพิวเตอร  อีกดวย ฮับ (HUP)  
เปนอุปกรณตอพวงระหวางสายตามมาตรฐาน 802.3 นั้นใชเชื่อมโยงในโทโปโลยี แบบสตาร ใชสาย 
UTP ยาวไมเกิน 100 เมตร และยังสามารถขยาย PORT ไดมาก ดีรอมเซิรฟเวอร (CD-ROM Server) 
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เปนอุปกรณท่ีใชในเครือขายเชนเดียวกัน เพ่ือใชแบงปนการใชขอมูลตางๆ ใน CD-ROM เอง รีพีตเตอร 
(Repeater)เปนอุปกรณท่ีใชตอระหวางเครือขาย เพ่ือชวยใหขยายสัญญาณใหสูงข้ึน ทําใหสงขอมูลหรือ
สื่อสาร ขอมูลไดไกลข้ึนนั้นเอง บริดจ (Bridge) เปนอุปกรณท่ีใชตอระหวางระบบ โดยท่ี บริดจ มีอยู  
2 ลักษณะดวยกันคือแบบ Internal Bridge และแบบ External Bridge เกตเวย (Gateway)  
เปนอุปกรณท่ีทํางานคลายกัย Bridge แตจะใชเชื่อมตอกับระบบท่ีใหญกวามีประสิทธิภาพท่ีสูงกวา และ
ความเร็วท่ีสูงกวา และ เราเตอร (Router) เปนอีกอุปกรณหนึ่งท่ีเชื่อมตอระหวางเครือขาย ท่ีมีมากกวา 
หนึ่งเซกเมนต เพ่ือกําหนดเสนทางขอมูลไดมากข้ึน ตอไป 
 
         2.3.4 ซอฟตแวรท่ีใชในระบบ LAN 
                     คือ ระบบปฏิบัติการเครือขายประกอบดวย ซอฟตแวร สามสวนผลิตภัณฑบางชนิด 
รวมสามสวนไวในโปรแกรมเดียว บางชนิดก็ซับซอนกวา แบงงานออกเปนโมดูล ลายตัว สวนแรก 
เปนสวนประกอบอยูในระดับลางสุด กับหนาท่ีจัดเตรียมและดูแลการเชื่อมตอใหคงอยู ซอฟตแวรสวนนี้ 
ประกอบดวยโปรแกรม ไดรเวอร สําหรับเน็ตเวิรคอแดปเตอร สวนท่ีเหลืออีกสองสวนหนึ่งคือสวนท่ีอยู
ในสถานีงานจะสรางขาวสาร การรองขอ และสงไปยังไฟลเซิรฟเวอร สวนซอฟตแวร ท่ีใชในระบบ LAN 
จากดาวถึง 2 โปรแกรม คือ Corbon Copy และ PC Anywhere โดยจะไดอธิบายถึงการทํางาน และ
ความสามารถของมัน Corbon Copy นั้นใชงาน Novell LX และ NetBEUI สวน PC Anywhere 
เวอรชัน 4.5 ของบริษัท Norton นั้นเปนภาพท่ีทํางานดวยเมนู มีการตรวจวิเคราะห Hard ware  
ท่ีคงอยู ลักษณะการทํางานสวนใหญของโปรแกรมซ่ึงจะเก่ียวกับ การใช Hard disk เม่ือเวิรกสเตชัน 
ตองการใชขอมูล ก็สงคําสั่งไปยังเซิรฟเวอร เพ่ือสงให เซิรฟเวอรทํางาน แตในทางปฏิบัติงาน NetWare 
กระบวนการในการลําดับงานไมสามารถกําหนดระดับ ความสามารถ ของงานได ดังนั้น งานท่ีมีการใช
งาน Hard disk มากๆ จะมีผลทําให การบริการกับงานอ่ืนๆ ชาลงอยางชัดเจน โปรแกรมท่ีเหมาะกับ
ระบบ LAN ก็คือ ระบบงานท่ีในลักษณะ Client Server ซ่ึงจะเปนการทํางานท่ีสมบูรณท่ีสุด 
 
 2.4  ผลท่ีไดจากการทํางานของระบบ LAN 
           การจัดการแฟมขอมูล (File management) เปนการแบงใชแฟมขอมูล (Share file) และ
สอบถามแฟมขอมูล (Transfer file) การใชโปรแกรมรวมกัน (Share application) การใชอุปกรณ
ภายนอกรวมกัน (Share Peripheral devices) เปนเครื่องพิมพ, ซีดีรอม, เครื่องสแกน, โมเด็ม และ
เครื่องอานเขียนเทป และติดตอกับผูใชคนอ่ืน ๆ ในเน็ตเวิรคเปนคาตารางเวลาของกลุม (Group 
Scheduling)รับ และสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส จัดการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส และเลนเกมแบบ
เน็ตเวิรค และผลท่ีไดจากระบบแลนนี้จะสามารถทําทุกอยางทัดเทียมกับเมนเฟรมคอมพิวเตอร หรือ
มินิคอมพิวเตอรในราคาท่ีต่ํากวา ผูใชสามารถแบงปนทรัพยากร และสารสนเทศของคอมพิวเตอร และ
พวกเขายังสามารถทํางานรวมกันในโครงการหรืองานท่ีตองมีการประสานงาน และการติดตอสื่อสาร  
แมจะไมไดอยูบริเวณใกลกันก็ตาม นอกจากนี้ถาเครือขายเกิดขัดของ คุณก็ยังคงทํางานตอไปดวย 
เครื่องคอมพิวเตอร ของเขาถาเกิดการผิดปกติ จะทําใหงานในแผนกหรือบริษัทของเขาหยุดชะงัก  
แตแลนสามารถทําสิ่งเหลานี้ได คือ 
  2.4.1 แบงปนการใชไฟลโดยการสามารถใชขอมูลเดียวกันถาเครื่องคอมพิวเตอรหลาย ๆ
ตัวได 
 

2.4.2 การโอนยายไฟล โดยการโอนสําเนาจากเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องหนึ่งโดยไมตอง 
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แลกเปลี่ยนดิสกเกตต 
  2.4.3 เขาถึงขอมูล และไฟล โดยการจะใหใครก็ได ใชงานซอฟตแวรบัญชี หรือ 
แอปพลิเคชั่นแลน ทําใหคนสองคนใชโปรแกรมชุดเดียวกันได 
  2.4.4 การปองกันการปอนขอมูลเขาในแอปพลิเคชั่นพรอมกัน 
  2.4.5 แบงปนการใชเครื่องพิมพ โดยการใชแลน เครื่องพิมพก็จะถูกแบงปนการใชตาม
สถานีหลาย ๆเครื่องถาท้ังหมดท่ีตองการคือ การใช Printerรวมกัน 
 
 2.5  แนวโนมในอนาคตของระบบ LAN 
           แนวโนมในอนาคตของระบบ LAN ตอไปนี้ สิ่งท่ีคุณควรทราบระบบปฏิบัติการแลนหลัก ๆ 
ลวนแตเร็วพอสําหรับความตองการใด ๆ ในทางปฏิบัติขององคการ ความเร็วเปนเพียงปจจัยสวนนอย 
ในการเลือกระบบปฏิบัติการเครือขาย ระบบปฏิบัติการกําลังมีความเขากันไดและทํางานไดมากข้ึน  
Net Ware ครองสวนแบงตลาดมากท่ีสุดและหางจากคูแขงมาก Windows NT ของ Microsoft  
เปนผูทาชิงท่ีนากลัวสําหรับ Net Were ผลิตภัณฑบนฐานของ Dos เชน LANtastic และ POWERlan 
มีอนาคตท่ีไมสดใส เนื่องจากการทําเครือขายถูกสรางไวใน Microsoft Windowsขนาดของตลาด และ
ศักยภาพในการทํากําไรทําใหการแขงขันระหวางผูคาระบบปฏิบัติการแลนเปนไปอยางดุเดือด Novell  
ผูซ่ึงครอบสวนแบงตลาด 70 เปอรเซ็นตของเครือขายสําหรับพิธี ไมใชผูเลนเพียงคนเดียวอีกตอไป แมวา
บริษัทท่ีขายระบบปฏิบัติการเครือขายอ่ืนยังไมสามารถแยงสวนแบงตลาดจาก Novell ไดมากนัก 
ทุกรายก็กําลังทุมเทเงินใหกับทําการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑของตนเองโดยมี Microsoft  
เปนผูนํา 
           ในป 1989 ผูคาระบบปฏิบัติการเครือขาย ไดเติมเชื้อเพลิงใหกับการเติบโตของเครือขาย
ดวยการประกาศและสงมอบผลิตภัณฑท่ีทําตามมาตรฐานเปดแทนโปรโตคอลเฉพาะตัว ATOT, Digital 
และ 3COM นําอุตสาหกรรมดวยผลิตภัณฑท่ีมีความสามารถในการทํางานรวมกันตามมาตรฐาน 
เปด แทนท่ีจะตองลงบันทึกเขาและควบคุมแตละบัญชีดวยมาตรฐานการสื่อสารเฉพาะตัว พวกเขาลอใจ
ผูซ้ือดวยซอฟตแวรท่ีทํางานตามมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติในทศวรรษ 
1990 บริษัทในตลาดท่ียังคงใหผูซ้ือดวยความเขาใจกันและความสามารถในการทํางานรวมกันเพ่ิมข้ึน 
แนวโนมนี้ไปไกลจนกระท่ังเดี๋ยวนี้บริษัทไมเพียงสนับสนุนมาตรฐานเปดเทานั้น พวกเขายังสงซอฟตแวร
สําหรับโพรโตคอล เฉพาะตัวของกันและกัน Microsoft ไดยอมรับเอาโพรโตคอล IPX ของ Novell  
เปนโพรโตคอลเครือขายโดยปริยายสําหรับ Windows NT Performance Technology และ Artisoft 
ไดกลายเปนไคลเอนตสําหรับระบบปฏิบัติการเครือขายทุกตัว และ Novell กําลังรุกไลการเชื่อมตอ 
ของ UNIX 
          ในทางปฏิบัติ การสนับสนุนหลายโพรโตคอลหมายความวา ผูบริหารสามารถปรับแตงพีซี
บนเครือขายเพ่ือใหไดรฟ F: ของ Dos เปนไฟลเซิรฟเวอรของแตละเครื่อง ความสามารถนี้มีใหใชแลว 
ในปจจุบัน แตลวนประกอบตาง ๆ ตองถูกรวมเขาดวยกันอยางระมัดระวัง 
           ความสามารถในการทํางานรวมกันและความยืดหยุนท่ีปรับปรุงข้ึนเปนเปาหมายหลัก 
ทางการตลาดและทางเทคโนโลยี สําหรับบริษัทซอฟตแวรเครือขายในกลางทศวรรษ 90 เชนเดียวกับท่ี
คุณสามารถผสมอแดปเตอร Ethernet จากผูคาตางกันได คุณจะสามารถผสมสวนประกอบของ 
ระบบปฏิบัติการตาง ๆ และเชื่อมโยงเซิรฟเวอรท่ีทํางานดวยระบบปฏิบัติการตาง ๆ และเชื่อมโยง
เซิรฟเวอรท่ีทํางานดวยระบบปฏิบัติการตาง ๆ และเชื่อมโยงท่ีทํางานดวยระบบปฏิบัติการตางกันบน
เครือขายเดียวกัน ทุกตัวใหบริการแกไคลเอนตเดียวกัน 
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           ในปจจุบันนี้ ระบบเครือขายแลนไดเปนท่ีรูจัก และนิยมใชกันอยางแพรหลายตาม office 
ของบริษัทตาง ๆ เพ่ือประหยัดในการลงทุนซ้ือเครื่องพริ้นเตอร, ซีดีรอม, โมเด็ม, เครื่องโทรสาร และ
รวมไปถึงเครื่องคอมพิวเตอร เพราะสามารถแบงปนกันใชได บริษัทผูผลิตซอฟตแวรท่ีใชในระบบแลน 
ตางก็แขงขันกันในตลาดคอมพิวเตอรตางก็พัฒนาใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพใหดีมากยิ่งข้ึน อยางไร
ก็ตาม เราก็ควรจะรูจัก และเขาใจในระบบแลนใหดีเสียกอน กอนท่ีจะติดตั้งระบบแลนเองบาง เพ่ือจะได
คุณภาพ และประสิทธิภาพตามท่ีเราตองการ 
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บทท่ี 3 

การแกไขปญหา LAN เบ้ืองตน 
 
 3.1. การตรวจสอบระบบเครือขายคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 
            3.1.1  สัญลักษณของการเชื่อมตอของคอมพิวเตอร โดยเราจะสังเกตไดท่ีแถบ Taskbar 
ดานขวามือท่ีมีรูปคอมพิวเตอร 2 เครื่อง วามีลักษณะอยางไร 

     มีการเชื่อมตอระบบเครือขาย 

     ไมมีการเชื่อมตอกับระบบเครือขาย 
            3.1.2  การตรวจสอบคา IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร  

              3.1.2.1 ดับเบิลคลิกท่ี    จะเกิดหนาตางดังรูป 
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            3.1.2.2 คลิกท่ี "Support" ซ่ึงจะทราบรายละเอียดของการเชื่อมตอวา เครื่องนี้มี 
หมายเลข IP Address อะไร 

 

         
 

           3.1.2.3 กรณีท่ีไมได IP Address จะโชววา Automatic Private Address 
 

         
 
 

  3.1.3  การตรวจสอบระบบเครือขายดวยคําสั่งเบื้องตน 
                    Ping -> ใชในการตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางโฮสต 
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3.2  ข้ันตอนในการใชคําส่ัง 
            3.2.1  Start Menu -> Run  
 

                         
 
 
           3.2.2  พิมพ cmd 
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           3.2.3  ปรากฏหนาจอดังภาพ 
 

 
 
           3.2.4  ทดสอบการใชคําสั่ง Ping โดยพิมพหมายเลข IP ท่ีตองการทดสอบไป เชน Ping 
192.168.10.248-t 
 

 
              ถาเครื่องคอมพิวเตอรท่ีทดสอบมีการเชื่อมตอกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร ก็จะ
ไดผลลัพธกลับมา คือ Reply from 192.168.10.248: bytes=32 times=32<Ins TTL=128 เปนตน 
 
 3.3  การใชทรัพยากรรวมกันใน Windows XP 
            การใชทรัพยากรรวมกัน (Sharing) นี้ เปนการใหเครื่องคอมพิวเตอรในระบบเครือขาย 
สามารถแชรไฟลขอมูล เครื่องพิมพและอ่ืนๆ ได ซ่ึงจะทําใหสะดวกและประหยัดการใชทรัพยากรตางๆ 
เปนอยางดี 
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            3.3.1 ข้ันตอนการตรวจสอบการใชทรัพยากรรวมกัน 
              3.3.1.1 ระบบปฏิบัติการ Window XP จะติดตั้งบริการ File and Printer 
Sharing for Microsoft Networks โดยอัตโนมัติในระหวางการติดตั้งการดแลน ซ่ึงสามารถตรวจสอบ
ไดโดย คลิกปุม Start -> Control Panel จากนั้นใหดับเบิลคลิกท่ีสัญลักษณรูป Network 
Connections 

 
 
               3.3.1.2 เม่ือปรากฏหนาตาง Network Connections คลิกเลือกสัญลักษณรูป 
Local Area Connection แลวคลิกท่ีเมนู File เลือกรายการ Properties 
 

 
 
               3.3.1.3 จะปรากฏหนาตาง Local Area Connection Properties 
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              3.3.1.4 ท่ีแทบ General พบวามีบริการ File and Printer Sharing for 
Microsoft Networks อยูแลวซ่ึงหมายความวาเครื่องคอมพิวเตอรของผูเรียนสามารถใหบริการแฟม
และเครื่องพิมพแกเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืนๆ ในเครือขายไดแลว 
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       3.3.2  ข้ันตอนการแชรขอมูลใหใชรวมกัน  
              3.3.2.1 เม่ือตองการแชรขอมูลใหคลิกเลือกโฟลเดอรท่ีตองการใหผูอ่ืนใชรวมกน 
              3.3.2.2 คลิกขวาท่ีโฟลเดอรท่ีเลือก จะปรากฏเมนูลัด ใหคลิกท่ี Sharing and 
Security ... 

 

               3.3.2.3 จะปรากฏ ไดอะล็อก บ็อกซ "ขอมูลทํา e-book Properties” ข้ึนมาท่ี
แท็บ Sharing 
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             3.3.2.4 ในกรอบ Network Sharing and Security ใหคลิกเลือก Sharing this 
folder on the network และในชอง Share name จะปรากฏชื่อโฟลเดอรท่ีเราตองการแชร แลวคลิก
ปุม OK 

                         

             3.3.2.5 โฟลเดอรท่ีใชรวมกันในระบบเครือขายท่ีสัญลักษณรูปของโฟลเดอรนั้น จะ
มีรูปมืออยูดานลาง 

 

  



19 
 

      3.3.3  การดึงขอมูลจากเครื่องคอมพิวเตอรในระบบเครือขายเดียวกันมาใช 
              3.3.3.1 ท่ีหนา desktop เลือกและดับเบิลคลิกท่ี My Network Place 

                                                         

               3.3.3.2 คลิกท่ี View workgroup computers จะมีรูปคอมพิวเตอรท่ีอยูใน
เครือขาย ท่ีเราสามารถเขาไปใชขอมูลได ตัวอยาง คือ Computer-1 

 

              3.3.3.3 ดับเบิลคลิกท่ี Workgroup ชื่อ Computer-1 จะปรากฏเครื่อง
คอมพิวเตอรท่ีเชื่อมตอในกลุม Computer-1 
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             3.3.3.4 ดับเบิลคลิกท่ีเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเราตองการใชขอมูล เม่ือพบไฟลหรือ 
โฟลเดอรท่ีตองการใหคัดลอกมาวางไวท่ีเครื่องคอมพิวเตอรของเรา แคนี้เราก็สามารถใชงานระบบ 
เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตนไดอยางงายดาย 
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บทท่ี 4 

พ้ืนฐานระบบเครือขายใน รร.จปร. 

   โครงสราง  backbone ของระบบเครือขายใน รร.จปร. ใช core switch หลักสามตัว 
ติดต้ังอยู ท่ีตึกกองบัญชาการ, กองวิชาประวัติศาสตร และกองวิชาคณิตศาสตร โดยมีกองวิชา
คณิตศาสตรเปนทางออกหลัก ดังรูปท่ีแสดงดานลาง โดย Core Switch (Cisco) แตละตัวเชื่อมตอกัน
ดวยสาย Fiber Optic และเม่ือลิงคใดลิงคหนึ่งเสียหาย จะมีลิงค back up เสมอ ทําใหระบบโดยรวมยัง
ใชการไดอยู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   โดยกอนท่ีการเชื่อมตอท้ังหมดจะออกท่ีจะออกไปสู internet จะมี firewall ขวางไว
อีกชั้นหนึ่งเพ่ือรักษาความปลอดภัย และปองกันผูบุกรุกจากภายนอก  การเชื่อมตอ internet ของ 
รร.จปร. ไดรับการสนับสนุนจาก Uninet ซ่ึงเปนการเชื่อมตอ interconnection กับเครือขายของ
มหาวิทยาลัยตาง ๆ การเชื่อมตอ internet ของฝงสกศ.ฯ จะเชื่อมตอกับ core switch ของ กคศ.เปน
หลัก โดยแตละสวนราชการยอยจะไดรับ subnet เปนของตัวเอง 1 subnet เพ่ือบริหารจัดการ และใช
ระบบ IP แบบ fix IP คือตั้งคา IP address ติดกับตัวเครื่องนั้น ๆ เลย 
   โครงสรางระบบ IP Address  ภายในรร.จปร.จะใชเปน 10.134.X.Y โดย X คือ
หมายเลข subnet ของหนวยงานของตน เชน กคศ. จะใช 10.134.1.Y สําหรับหมายเลข subnet ของ
แตละหนวยงานยอย จะถูกรวบรวมไวท่ี กทท. รร.จปร. เพ่ือความปลอดภัย ในสวนของหมายเลขไอพี
หลักสุดทาย (Y) คือหมายเลขของเครื่องนั้น ๆ ซ่ึงหนวยงานยอยแตละหนวยงานจะเปนผูบริหารจัดการ
การใชเอง โดยมีหลักสําคัญคือ หามใชเลขไอพีซํ้ากัน และกําหนดใหแตละหนวยงานตองทํารายการไว
ดวยวาหมายเลขใด ใชกับเครื่องของใคร 
 

บก.รร.จปร. 

กคศ. 

กปศ. 

Firewall 

internet 

servers 
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   สําหรับตัว  Domain Name Server (DNS) ซ่ึงทําหนาท่ีเปลี่ยนชื่อเว็บไซตใหเปน IP 
Address โดย DNS ของ รร.จปร. ใช IP Address : 10.134.0.11 ซ่ึงผูใชจะตองดําเนินการตั้งคาใน
เครื่องของตนเอง  โดยจะใช subnet mask คือ 255.255.255.0 และใช Gateway ท่ีกําหนดไวให
สําหรับหนวยงานของตนโดย Gateway จะใชหมายเลขเครื่องเปน 1 เชน 10.134.x.1 ซ่ึง x หมายถึง
หมายเลข subnet ของหนวยงานนั้น ๆ 

-------------------------------------------- 
 

 


	2.2  วัตถุประสงค์ของระบบ LAN
	          ย่อมาจาก Local Area Network ซึ่งแปลได้ว่า “ระบบเครือข่ายขนาดเล็ก” ที่ต้องประกอบด้วย Server และ Client โดยจะต้องมีคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการและผู้ใช้โดยที่ผู้ให้บริการซึ่งเป็น Server นั้น จะเป็นผู้ควบคุมระบบว่าจะให้การทำให้การทำงานเป็นเช่นไร และในส่วนของ Server เองจะต้องเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสถานะภาพสูง เช่นทำงานเร็ว สามารถอ้างหน่วยความจำได้มาก มีระดับการประมวลผลที่ดี และจะต้องเป็นเครื่องที่จะต้องมีระยะการทำงานที่ยาวนาน เพราะว่า Server จะถูกเปิดให้ทำงานอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง
	2.1  ความหมายของระบบ LAN
	          ระบบ LAN ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันในวงที่ไม่ใหญ่โตนัก โดยจะมีคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ต่อเข้าเพื่อขอใช้บริการ ดังนั้นในระบบ LAN จึงเป็นลักษณะที่ผู้ใช้หลายบุคคลมาใช้ข้อมูลร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่างๆ ตามหัวข้อต่อไปนี้
	             2.3.1.1 แบบดาว (Star)
	                      ในโทโปโลยี แบบดาว นั้นจะเป็นลักษณะของการต่อเครือข่ายที่ Work station แต่ละตัวต่อรวมเข้าสู่ศูนย์กลางสวิตซ์ เพื่อสลับตำแหน่งของเส้นทางของข้อมูลใด ๆ ในระบบ ดังนั้นใน โทโปโลยี แบบดาว คอมพิวเตอร์จะติดต่อกันได้ใน 1 ครั้ง ต่อ 1 คู่สถานีเท่านั้น เมื่อสถานีใดต้องการส่งข้องมูลมันจะส่งข้อมูลไปยังศูนย์กลางสวิทซ์ก่อน เพื่อบอกให้ศูนย์กลาง สวิตซ์มันสลับตำแหน่งของคู่สถานีไปยังสถานีที่ต้องการติดต่อด้วย ดังนั้นข้อมูลจึงไม่เกิดการชนกันเอง ทำให้การสื่อสารได้รวดเร็วเมื่อสถานีใดสถานีหนึ่งเสีย ทั้งระบบจึงยังคงใช้งานได้ ในการค้นหาข้อบกพร่องจุดเสียต่างๆ จึงหาได้ง่ายตามไปด้วย แต่ก็มีข้อเสียที่ว่าต้องใช้งบประมาณสูงในการติดตั้งครั้งแรก
	              2.3.1.2 แบบวงแหวน (Ring)
	                     ในโทโปโลยี(รูปแบบการเชื่อมต่อ) แบบวงแหวน(Ring) นั้น ได้ถูกออกแบบให้ใช้ Media Access Units (MAU) ต่อรวมกันแบบเรียงลำดับเป็นวงแหวน แล้วจึงต่อ คอมพิวเตอร์ (PC) ที่เป็น Workstation หรือ Server เข้ากับ MAU ใน MAU 1 ตัวจะสามารถต่อออกไปได้ถึง 8 สถานี เมื่อสถานีถัดไปนั้นรับรู้ว่าต้องรับข้อมูล แล้วมันจึงส่งข้อมูลกลับ เป็นการตอบรับ เมื่อสถานีที่จะส่งข้อมูลได้รัยสัญญาณตอบรับ แล้วมันจึงส่งข้อมูลครั้งแรก แล้วมันจะลบข้อมูลออกจากระบบ เพื่อให้ได้ใช้ข้อมูลอื่นๆ ต่อไป ดังนั้นทุกสถานีบน โทโปโลยี วงแหวนจะได้ทำงานทั้งหมดซึ่งจะคอยเป็นผู้รับและผู้ส่งแล้วยังเป็นรีพีทเตอร์ในตัวอีกด้วย ข้อมูลที่ผ่านไปแต่ละสถานี นั้น ข้อมูลที่เป็นตำแหน่งที่อยู่ตรงกับ สถานีใด สถานีนั้นจะรับข้อมูลเก็บไว้ แต่มันจะไม่ลบข้อมูลออกจากระบบ มันยังคงส่งข้อมูลต่อไป ดังนั้นผู้ส่งข้อมูลครั้งแรกเท่านั้นที่จะเป็นผู้ลบข้อมูลออกจากระบบ ครั้นเมื่อสถานีส่ง TOKEN มาถามสถานีถัดไปแล้วแต่กลับไม่ได้รับคำตอบ สถานีส่ง TOKEN จะทวนซ้ำข้อมูลเป็นครั้งที่สอง ถ้ายังคงไม่ได้รับคำตอบ จึงส่งข้อมูลออกไปได้ เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาที่ไม่ให้ระบบหยุดชะงักการทำงานลงของระบบ เนื่องจากสถานีหนึ่งเกิดการเสียหาย หรือชำรุด ระบบจึงยังคงสามารถทำงานต่อไปได้
	              2.3.1.3 แบบบัส (Bus)
	                      ในโทโปโลยี แบบบัส และทรี (Bus and Tree) นั้นได้มีการทำงานที่คล้ายกันกล่าวคือ แบบบัส จะมีเคเบิลต่อถึงกันแบบขนาน ของแต่ละโหนด ส่วนแบบทรีนั้น จะมีการต่อแยกออกเป็นสาขาออกไปจากเคเบิลที่ใช้แบบบัสนั้นเอง ดังนั้นเมื่อมีการส่งข้อมูลจากโหนดใดทุกๆโหนดบนระบบข้อมูลจะเข้าถึงได้ เนื่องจากอยู่บนเส้นทางสื่อสารเดียวกัน ในการส่งข้อมูลนั้น จะส่งเป็นเฟรม ข้อมูลซึ่งจะมีที่อยู่ของผู้รับติดไปด้วย เมื่อที่อยู่ผู้รับตรงกับ ตำแหน่งของโหนดใดๆบนระบบ โหนดนี้จะรับข้อมูลเข้าไป และส่งข้อมูลมาพร้อมกันนั้นจะเกิดการชนกันของข้อมูล แล้วจะสุ่มเวลาขึ้นใหม่เพื่อส่งข้อมูลต่อไป ในการสื่อสารตามมาตรฐาน 802.4 นั้นมีด้วยกัน 3 แบบคือ แบบที่ 1 มีความเร็ว 1 Mbps ใช้สายข้อมูลแบบโคแอกเชียล 75 โอห์ม และสายเคเบิลหลักจะต้องไม่มีการต่อแยกแขนงออกไป ในแบบที่ 2 ซึ่งเรียกกันว่าแบบเบสแบนด์นั้นจะมีความเร็ว 5-10 Mbps ใช้สายแบบเดียวกับแบบที่ 1 แต่สัญญาณภายในจะเข้ารหัสแบบ FSK และแบบที่ 3 หรือ แบบบรอดแบนด์ จะใช้สายทรังก์ ซึ่งสามารถใช้ได้กับความเร็ว 1,5 และ 10 Mbps ซึ่งสัญญาณภายในสายจะเป็นแบบ AM นั้นเอง
	                  โพรโตคอล คือรูปแบบของการสื่อสารของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ที่ทำให้ Software มีความเข้ากันได้กับ Hardware โพรโตคอลนั้นได้ถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานโดย ISO ซึ่งเป็นโมเดลแบ่งออกได้ 7 ระดับคือ PHYSICAL, DATALINK, NETWORK, TRANSPORT, SESSION, PHESENTA และ APPLICATION ตามลำดับ ในระบบ LAN นั้นจะใช้เพียงสองระดับล่างเท่านั้น เนื่องจากว่า LAN สามารถใช้ได้กับ โทโปโลยี ได้หลายแบบนั้นเอง จึงไม่ได้ใช้ระดับที่ 3 ขึ้นไป ในระดับที่ 1 นั้นเป็นระดับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเป็นบิต เกี่ยวข้องกับระดับแรงกันไฟฟ้า ความถี่ และคาบเวลา ต่างๆ ส่วนระดับที่ 2 นั้นเป็นระดับการแปลงข้อมูลเป็นบล็อก และเฟรม พร้อมทั้งตรวจสอบข้อผิดพลาดด้วย โพรโตคอลที่ใช้กันมากในระบบ LAN นั้นมีอยู่ 2 แบบคือโพรโตคอล แบบโทเก้นบัส และโพรโตคอลแบบ CSMA/CD เป็นต้น
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