
ชนิดของสายสัญญาณ

Types of cable and Hardware



ทําไมตองเลือกชนิดของสายสัญญาณ ?



วิธีการสรางเครือขายแลนที่นิยมใช

สายสัญญาณโดยใชทองแดง (Copper wire)

สายเคเบิลใยแกวนําแสง (Optical Fiber Cable)

คลื่นวิทยุ (Wi-Fi)



สายสัญญาณโดยใชทองแดง (Copper Wire)



ขอดีของการใชสายสัญญาณแบบทองแดง

มีราคาในการสรางและติดตั้งไมสูงมากนัก

ความเร็วในการเชื่อมตออยูในเกณฑดี

สามารถควบคุมจุดการเชื่อมตอและการแพรกระจายของขอมูลไดดี



ประเภทของสายสัญญาณ

สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable)

สายคูตีเกลียวแบบไมมฉีนวนหุม (Unshielded Twisted Pair : UTP)

สายคูตีเกลียวแบบมีฉนวนหุม (Shielded Twisted Pair : UTP)



สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable)

เปนสายสัญญาณที่นิยมใชในการเชื่อมตอระบบเครือขายขนาดเล็กที่ใช

การสถาปตยกรรมการเชื่อมตอ(Topology) แบบบสั(Bus) สามารถทําการ

เชื่อมตอไดดีในระยะทางไกล เนื่องจากสายสัญญาณประเภทนี้ถูกออกแบบมา

ใชสามารถปองกันสัญญาณรบกวนไดดี จึงมักนิยมใชในการเชื่อมตอในกรณีที่

ตองการเชื่อมตอระบบเครือขายที่มรีะยะหางระหวางกันมากๆ โดยตองการ

ตนทุนในการตดิตั้งต่ํา



ลักษณะทางกายภาพของสายโคแอกเชียล





Unshielded Twisted Pair : UTP

เปนสายสัญญาณที่ไดรับความนิยมในการใชงานระบบเครือขายมากที่สุด

ในปจจุบันมีขอดีในเรื่องราคาและความงายดายในการติดตั้ง โดยการเชื่อมตอจะ

นิยมใชสถาปตยกรรมการเชื่อมตอ(Topology) แบบสตาร(Star) โดยสัญญาณ

ประเภทนี้จะมีการแบงเปนเกรด(Category : CAT ) เพื่อใหงายตอการเลือกใช 

แตสายสัญญาณประเภทนี้มีขอเสียในเรื่องของการปองกันสัญญาณรบกวนได

ไมดี 



ลักษณะทางกายภาพของสาย UTP





คุณสมบัตขิองสาย UTP 



Shielded Twisted Pair : STP

เปนสายสัญญาณที่ไดรับการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาในเรื่องสัญญาณ

รบกวนที่เกิดขึ้นในสายสัญญาณแบบ UTP แตไมคอยเปนที่แพรหลายเนื่องจาก

ราคาสายสัญญาณที่แพงกวาเมือ่เทียบสัญญาณแบบ UTP



ลักษณะทางกายภาพของสาย STP



ตารางแสดงคุณสมบัติการเชื่อมตอของสายแตละแบบ



สายเคเบลิใยแกวนําแสง (Optical Fiber Cable)

เปนสายสัญญาณที่ถือวาเปนสายสัญญาณที่มีความเร็วสูงที่สุดในการ

เชื่อมตอดวยสายสัญญาณแบบอื่นๆ และมีความเร็วใกลเคียงกับความเร็วแสง

มาก เนื่องจากสนามแมเหล็กไฟฟาไมสามารถรบกวนการรับสงขอมูลได ซึ่ง

ความเร็วในขณะนี้จะถูกกําจัดดวยความเร็วในการสงผานขอมูลของตัวอุปกรณ

เอง 



ลักษณะทางกายภาพของสายเคเบลิใยแกวนําแสง 



ชนิดของหัวเชื่อมตอ



รปูแบบการสงผานขอมูลในสายเคเบลิใยแกวนําแสง

แบบซิงเกิลโหมด (Single Mode)

แบบมัลติโหมด (Multi Mode)



วัสดุที่ใชในการทาํแกน(Core) ของใยแกวนําแสง

ใยแกว (Glass )

พลาสติก (Plastic)



คุณสมบัตขิองสายเคเบลิใยแกวนําแสง 



Copper  Versus  Fiber Cable 

ในการเลือกใชสายสัญญาณในการเชื่อมตอนั้นจําเปนตองคํานึงถึงปจจัย

ประกอบหลายๆอยาง ซึ่งในการเปรียบเทียบแลวจะเห็นไดวาสายเคเบิลใยแกว

นําแสงจะไดเปรียบสายสัญญาณโดยใชทองแดง แตก็มหีลายปจจัยเชนเดียวกัน

ที่ทําใหสายสัญญาณโดยใชทองแดงยังไดรับความนิยมอยู



ขอดีและขอเสียของสายสัญญาณโดยใชทองแดง 

ราคาของสายสัญญาณและ

คาใชจายในการติดตั้งมีราคาถูก

ราคาของอุปกรณประกอบมีราคา

ถูก

สามารถทํางานรวมกับระบบการ

เชื่อมตอแบบดั้งเดิมโดยไมตองมี

การปรับแตงเพิ่มเติมมากนัก

สัญญาณรบกวนทางไฟฟา

(Electrical Noise) มีผลตอการ

รับสงขอมูล

การแพรกระจายของขอมูลมีสูง

ขอดี ขอเสีย



ขอดีขอเสียของสายเคเบิลใยแกวนําแสง

สัญญาณรบกวนทางไฟฟา 

(Electrical Noise) ไมมผีลตอการ

รับสงขอมูลของสายสัญญาณ

ประเภทนี้

สามารถจํากัดการแพรกระจายของ

ขอมูลในระบบเครือขายไดดี

การติดตั้งและการตรวจสอบความ

ผิดปกติของสายสัญญาณทําไดยาก

การเชื่อมตอเขากับระบบเครือขาย

แบบเดิมไมสามารถกระทําได

อุปกรณประกอบมรีาคาสูง

ขอดี ขอเสีย



การเชื่อมตอแบบไรสาย (Wireless)

เปนวิธีการเชื่อมตอโดยใชคลื่นวิทยุความถี่สูงมากๆเปนสื่อกลางในการ

เชื่อมตอ มีขอดีในเรื่องความยืดหยุนในการตดิตั้งที่สูง ทําใหการติดตั้งระบบ

เครือขายที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางบอยๆทําไดสะดวก อีกทั้งยังชวยใน

เรื่องของการรองรับการใชงานในบริเวณที่มีผูใชงานหนาแนน และมีขอดีใน

เรื่องการประหยัดอุปกรณที่ใชในการติดตั้งสายสัญญาณ



ลักษณะทางกายภาพของระบบบแลนไรสาย



ขอดีขอเสียของระบบแลนไรสาย

การติดตั้งสามารถกระทําไดงาย

คาใชจายในการติดตั้งระบบขนาด

เล็กจะมีราคาไมสูงมากนัก

การปรับเปลี่ยนโครงสรางของ

ระบบเครือขายสามารถกระทําได

อยางรวดเร็ว

สัญญาณรบกวนมีผลตอการ

เชื่อมตอมาก

ในการเชื่อมตอเปนระบบเครือขาย

ขนาดใหญจะมีราคาสูงกวาวิธีอื่นๆ

ไมสามารถควบคุมการ

แพรกระจายของขอมลูจากระบบ

เครือขายได

ขอดี ขอเสีย



คําถาม ?

ใหนักศึกษาทําการพิจารณาจากเงื่อนไขตอไปนี้ พรอมใหเหตุผลประกอบ
วาเหตุใดควรเลือกใชการเชื่อมตอแบบใยแกวนําแสงหรือแบบสายทองแดง 

ตองการความเร็วในการเชื่อมตอเครือขายสําหรับเครื่อง Desktop 

ตองการใหประสิทธิภาพในการเชื่อมตอระหวางวงแลนมีความเร็วสูง

ระยะทางที่สายสัญญาณเดินทางผานตองผานเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟา

ตองการระบบที่งายตอการตรวจสอบและซอมบํารุงกรณีเกิดปญหาการ
เชื่อมตอ

รองรับการเพิ่มจุดการเชื่อมตอสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร notebook เพิ่มเติม
อยางนอย 4 เครื่อง



Types of Network

ชนิดของระบบเครอืขาย



ระบบเครอืขายแลน (Local Area Network : LAN)



Wide Area Network : WAN



ความเร็วในการเชื่อมตอของระบบ LAN และ WAN



Metropolitan Area Network : MAN 

เปนรูปแบบเครือขายที่มขีนาดใหญกวาเครือขาย WAN ซึ่งเปนการ

เชื่อมตอที่มีความเร็วไมสูงนัก แตไดเปรียบในเรื่องระยะทางที่ไกลกวา มชีื่อ

เรียกอีกอยางหนึ่งวา Vitrual Area Network : VAN



รปูแสดงการเชื่อมตอเครือขาย MAN



เครือขายอินเทอรเน็ต(Internet)



เครือขายอินทราเน็ต (Intranet)

เปนการพัฒนาเพื่อทําการยอสวนระบบอินเทอรเน็ตเขามาใชองคกร โดย

จําลองรูปแบบบริการที่ใชงานในระบบอินเทอรเน็ตเชน อีเมล การสงขอความ 

เขามาใชงาน ทําใหการอบรมพนักงานเพื่อใหคุนเคยกันระบบเครือขาย อาจจะ

ไมจําเปนตองใชระยะเวลามาก ถาพนักงานนั้นมีทักษะการใชงานระบบ

อินเทอรเน็ตอยูแลว



เครือขายเอกซทราเน็ต(Extranet)

เปนระบบเครือขายที่ผนวกเอาระบบอินเทอรเน็ต(Internet) และระบบ

อินทราเน็ต (Intranet) เขาไวดวยกัน ทําใหการเชื่อมตอกับระบบภายนอกเพื่อทํา

การแลกเปลี่ยนขอมูลกันระหวางตางองคกรสามารถกระทําไดงาย ซึ่งในองคกร

ตางๆก็มักนิยมใชการเชื่อมตอแบบนี้คอนขางสูง



เครือขายภายในเสมือน (Virtual Private Network : VPN)

เปนการใชประโยชนจากระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่ครอบคลุมระยะ

ทางการเชื่อมตอที่ครอบคลุม จึงมีแนวคิดในการนําระบบอินเทอรเน็ตมาเปน

ชองทางในการเชื่อมตอ เพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรสามารถทําการรับสงขอมลู

ไดเสมือนกับการเชื่อมตอภายในเครือขายเดียวกัน



การเชื่อมตอแบบ VPN



เทคนิคการเชื่อมตอดวย VPN แบบตางๆ



Intranet-VPN



Intranet-VPN

คาเชาใชสายสัญญาณถูกกวาแบบ
เครือขาย WAN

การขยายระบบทําไดงาย

คาใชจายตอระยะทางจะถูกกวาการ
เชื่อมตอแบบ WAN

สามารถรองรับการทํางานได
ถึงแมวาบริเวณดังกวาจะมีการใช
บริการวงจรเชา

Denial-Of Services Attack

Unreachable client some times

Packet Loss

Increased Down time

Aggregation of Functions

ขอดี ขอเสีย



Remote Access VPN



Remote Access VPN

อัตราคาบริการถูกกวา

อัตราการสงผานขอมูล(Data Rate) 

สูงกวาแบบแอนะล็อกโมเด็ม

การขยายระบบทําไดงาย

ราคาอุปกรณเชื่อมตอมีราคาถูกกวา 

VPN แบบอื่นๆ

Quality Of Service (QOS)

Security 

User Accounts and Billing

Overhead 

Reconnect time

ขอดี ขอเสีย



Internet-Based VPN
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